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"Herboren tot nieuwe mensen"
Boek - Nachtwake 12-13 augustus 2009
Locatie: Hasselt
Het boekje met gebeden en liederen van de nachtwake ter afsluiting van de pelgrimstocht die jongeren tijdens de
zomer van 2009 ondernamen naar de Mont Saint-Michel. Dit nachtwakeboekje hoort bij het tochtboek 'Op stap met
Paulus : Jongerenpelgrimstocht naar de Mont Saint-Michel langs de kustlijn van Normandië'.

"In de naam van de vader!"
Boek - Over de relatie tussen vaders en zonen
Locatie: Antwerpen
Dit boek is een zoektocht naar een ander beeld van de vader en van de relatie tussen de vader en zijn zonen. De
vaderfiguur wordt gezocht in de Grote literatuur, in recent wetenschappelijk onderzoek en in de ervaring van de
auteur als hulpverlener in het werken met gezinnen. Ook het verhaal van Carlo Collodi en Pinokio worden gebruikt.
Dit levert een schat aan waardevolle vaders, aan nabije en actieve, aan zorgzame en betrokken vaders. Aan zij die
ontkomen aan de greep van de 'moedermaffia'.

"Pelgrim door de nacht"
Boek - Nachtwake 16-17 juli 2010, Pelgrimstocht naar Santiago de Compostela
Locatie: Hasselt
Het boekje met gebeden en liederen van de nachtwake ter afsluiting van de pelgrimstocht die jongeren tijdens de
zomer van 2010 ondernamen naar Santiago de Compostela.

#Durf te vragen
Boek - 5 psalmen
Locatie: Hasselt
#Durftevragen brengt de psalmen 1, 13, 51, 139 en 146 op een praktische, eigentijdse manier onder de aandacht
bij jongeren. Het biedt veel ruimte voor creativiteit. Bij elke psalm is een filmclip opgenomen die een nieuwe blik
biedt op de psalmtekst. Bovendien zit er in ieder hoofdstuk een tip voor een speelfilm. Deze werkvorm biedt een
leuke en frisse manier van kijken naar en praten over de thema’s uit de psalmen.

'babelen' of 'pinksteren': het kan als je 13,14,15 bent
Boek
Locatie: Antwerpen

't Is feest: borduren op papier
Boek
Locatie: Antwerpen
Met sierlijke techniek borduren op papier kunt u aan de hand van dit boekje voor alle festiviteiten het hele jaar
door vrolijke felicitatiekaarten maken

't is maar dat U 't weet
Boek - gedichten en gedachten
Locatie: Brugge
Een heel mooi geïllustreerd en origineel uitgegeven boek voor kinderen dat gedichten en sfeer geeft rond een
aantal grote en kleine gebeurtenissen in het kinderleven en daarbij God weet te betrekken. Prachtig.

't Is te doen
Boek - Info- en methodiekenmap omtrent armoede
Locatie: Hasselt
Deze map tracht jongere te sensibiliseren over en inzicht te geven in de thematiek van armoede. Anderzijds
worden jongeren met concrete activiteiten en acties rond armoede uitgedaagd om zelf engagement aan te gaan.

'Voor kleine mensen': adventsbezinning
Boek
Locatie: Antwerpen

(Handleiding voor) Jongens!
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Brussel
Stoere binken, deftige jongemannen, vlotte kerels, sexy venten, hippe boys, en andere coole gasten. Macho of
doetje. Watje of held. Lekker gewoon mag ook. Elke jongen vindt in dit boek wel een stukje van zichzelf, een
originele tip of een grappig weetje.

(Handleiding voor) Meisjes!
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Brussel
\"Echte meisjes zijn mooi en vriendelijk en ze hebben borsten\"
Hippe chicks, deftige jongedames, vlotte meisjes, brave meiskes, sexy babes en andere coole grieten. Stoer of
dapper. Lekker gewoon mag ook. Elk meisje vindt in dit boek een stukje van zichzelf, een tip of een grappig weetje.

(N)iemand zijn: een adventsproject voor tieners van 13 tot 17 jaar
Boek
Locatie: Antwerpen

(N)iets mis mee
Spel - omgaan met seksueel getinte situaties met het vlaggensysteem
Locatie: Gent, Antwerpen, Mechelen, Hasselt
Spel dat jeugdleiders kan helpen om seksueel getinte situaties, die voorkomen in een jeugdwerkcontext, goed in te
schatten en er gepast op te reageren.

(N)iets om het lijf
Boek
Locatie: Hasselt
De jaarthemamap van de Katholieke Landelijke Jeugd werkjaar 1997-1998 met naast het jaarthemalied ook tal van
werkvomen en activiteiten rond relatiebekwaamheid en seksualiteit en suggesties voor eucharistie en bezinning.

(om)wegen naar geluk
Boek - Geluk als (op)gave voor de moderne mens
Locatie: Brussel
Een boek vol boeiende informatie en beschouwingen over wat menselijk geluk wel of niet is.

(Weg)wijs in de seks
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit boekje hoort bij de video Wegwijs in de seks en bevat zeer veel achtergrondinformatie op maat van de
volwassene die jongeren seksueel wil voorlichten. Verschillende thema's komen aan bod: verwachtingen en
gevoelens van jongeren bij de eerste keer en meer, het seksuele lichaam en bijzondere eigenschappen, vrijen en
het verschil tussen vrijen en presteren, veilig vrijen, vruchtbaarheid, seksueel overdraagbare aandoeningen en
anticonceptie, homoseksualiteit en seksueeel grensoverschrijdend gedrag

100 procent Lena
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Op een dag in april zet Lena, de zus van Bas, er een punt achter. Ze vertrekt naar school, maar zal er niet
aankomen. Haar dood haalt de wereld van Bas helemaal overhoop. Er is verdriet, woede en pijn. Bovenal mist hij
zijn zus verschrikkelijk. Dit boek brengt een levendig verhaal over onmogelijk verdriet, maar ook over vriendschap.
Vanaf 10 jaar.

100 stappen Samenleesbijbel
Boek - Samen luisteren naar Jezus
Locatie: Hasselt
Ontdek de bijbel voor gezinnen: de Samenleesbijbel. Dit is de Bijbel in Gewone Taal, met extra materiaal voor
kinderen van 8-12 jaar.
Deze gezinsbijbel staat vol met weetjes, kaarten, spelletjes, gespreksvragen en liedjes. Zo komen bekende en
lastige verhalen uit de Bijbel dichtbij. De Samenleesbijbel werkt met open vragen, zodat kinderen en ouders samen
de rijkdom van de Bijbel ontdekken en ervaren.

100 vaders
Boek - De honderd mooiste vadergedichten
Locatie: Antwerpen
Een bundeling van de 100 mooiste gedichten over vaders uit de moderne Nederlandstalige poëzie.

1000 seconden
Boek - Kerk&Wereld Vrijbrief
Locatie: Mechelen, Gent
Verzamelmap van kinderwoorddiensten (die ongeveer 1000 seconden of ongeveer een kwartier duren) voor elke
zondag van het liturgisch B-jaar.

1000 wegen naar geluk
Boek - Wegwijzers, verhalen, wijsheden en talloze tips om gelukkiger te leven
Locatie: Antwerpen
10 wegwijzers leiden de lezer door de doolhof van het leven naar meer geluk. Met vele ontroerende en
aansprekende getuigenissen van boeiende mensen. Aangevuld met inspirerende citaten van beroemde filosofen en
auteurs. Met heel concrete tips om te groeien naar meer geluk in je leven.

1000 woorden van wijsheid
Boek - een bloemlezing uit 4000 jaar levensfilosofie
Locatie: Antwerpen
Dit boek brengt, chronologisch gerangschikt, aansprekende teksten bijeen van toonaangevende denkers uit de hele
wereld van filosofie en religie. Ze beantwoorden de vragen over het wanneer, het waar, het hoe en vooral het
waarom van het leven.

1000 woorden voor je verdere leven
Boek - Een bloemlezing inspiratie voor jonge mensen
Locatie: Antwerpen, Brugge
Deze bloemlezing bevat woorden van beroemde en minder beroemde auteurs die stilstaan bij de thema´s die voor
jongeren belangrijk zijn : het leven, mijn eigen ik, de ander, droom, vriendschap, liefde, geluk, vrijheid, tijd en
geloof. De citaten zijn thematisch gerangschikt.

1001 dagen van rouw
Boek - Je mag mij altijd bellen
Locatie: Mechelen
De schrijfster vertelt over de eerste 1001 dagen na de dood van haar man. Er volgde eerst een periode van vallen
en opstaan, maar uiteindelijk vond ze haar levenslust terug. Het is een boek voor lotgenoten en hun omstaanders.

101 heiligen - voor kinderen
Boek
Locatie:

101 speelideeën
Boek - Maf, speels en bruikbaar
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Een bundel met 101 spelideeën vanuit de speelpleinwerking

10x over de 1e keer
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit boek is een bundel met 10 verhalen van Nederlandse schrijvers over romantische, grappige, maar ook minder
leuke eerste keren. Waant eerlijk is eerlijk, vrijen moet je leren!
Voor wie de eerste keer nog toekomstmuziek is... je kunt je door dit boek laten inspireren en meteen de daad bij
het woord voegen. Of toch nog even wachten tot jij er klaar voor bent.

150 psalmen vrij
Boek
Locatie: Mechelen
Poëtische vertalingen van alle 150 psalmen.

160 gedichten om uit het hoofd te leren
Boek - Van Heer Halewijn tot Hugo Claus
Locatie: Antwerpen
In deze bloemlezing vind je 160 van de meest klassieke gedichten uit de Nederlandse literatuur.

170 pleinspelen om van te proeven
Boek
Locatie: Brugge

2 ouders apart
Boek - Jongeren over de scheiding van hun ouders
Locatie: Antwerpen
Dit is een boek voor ouders en jongeren maar ook voor hun vrienden, grootouders, leerkrachten...Het bevat
getuigenissen van jonge mensen en tips van hun begeleiders.
Hoe ga je om met nieuwe regelingen en afspraken?

20 eeuwen christendom
Boek - Een religie verandert de wereld
Locatie: Gent
Vandaag zijn er bijna twee miljard christenen. Hier leest u hun geschiedenis. Het is een dramatische geschiedenis
vol schitterende hoogtepunten, maar ook vol dieptepunten en duistere hoofdstukken. Het is een geschiedenis die
aan onze wereld een ander aanzicht heeft gegeven.

200 spelfiches
Spel
Locatie: Antwerpen
Meer dan 200 spelideeën

2000 Jaar christendom
Boek
Locatie: Hasselt

2000 jaar later ...
Spel - Het grote spel van het christelijke geloof
Locatie: Geen.
Het christelijke geloof doorlopen vanaf het Oude Testament tot vandaag aan de hand van vragen (met 3
moeilijkheidsgraden), mime-opdrachten, bezinning, strategie en vooral veel plezier!
De spelers trekken om de beurt een vraagkaart. Hierop staan drie soorten opdrachten vermeld: een vraag, een
mime-opdracht en een tekenopdracht. Per goed antwoord of goed vervulde opdracht krijgen de spelers een
puzzelstukje. Welke opdracht de spelers moeten vervullen wordt bepaald door de plaats van de halfedelsteen op
het spelbord. Op de achterzijde van de vraagkaart staat telkens hoeveel vakjes de steen aan het einde van de
beurt verschoven mag worden. Een speler kan ook puzzelstukjes verdienen door zijn themakaarten op het spelbord
te leggen als de steen bij de overeenkomstige illustratie komt. Het spel is afgelopen als een speler zijn puzzel
volledig af heeft of als een speler al zijn themakaarten op het spelbord heeft kunnen leggen.
Dit spel is ook geschikt om in groepen gespeeld te worden. De verschillende thema's die in het spel aan bod komen
kunnen verder uitgediept worden aan de hand van de pedagogische tips op elke kaart.

3 D: denken, durven, doen
Spel - Het leefsleutelspel rond welbevinden en risico´s
Locatie: Mechelen, , Gent
Een interactief spel voor jongeren waarbij je kan kiezen uit zes thema's waarrond het spel gespeeld kan worden:
multimedia, welbevinden, seksualiteit, ruzie & agressie, middelengebruik en gezondheid. De jongeren staan stil bij
de leuke en minder leuke kanten van het gekozen onderwerp. Tijdens het spel wandelen verschillende teams door
een fictieve stad. Onderweg kunnen ze punten verdienen door te denken, te durven of te doen. Denken: het team
trekt een 'denken' kaart waarbij de spelers van gedachten kunnen wisselen bij een 'korte vraag', een 'kringgesprek'
of een 'teamopdracht' rond het gekozen thema. Doen: het team krijgt een doe-opdracht die te maken heeft met
het gekozen thema. Durven: het team neemt een risicovolle 'durven'kaart waarbij het mogelijk is dat ze een punt
moeten afgeven, of misschien nog eens mogen gooien... Het team dat het spel wint, krijgt het voorrecht om uit
een aantal geselecteerde kaarten een ‘actie’ voor de hele groep te kiezen. Deze kleine of grote actie – die te
maken heeft met het thema van het spel – wordt uitgewerkt in de dagen of weken na het spelen van het spel en
heeft tot doel het thema wat verder uit te diepen.

3 tenten: vastenbezinning voor jonge mensen en volwassenen 1993
Boek
Locatie: Antwerpen

365 verhalen bijbel
Boek
Locatie: Gent
Kleuterbijbel met korte verhalen, eenvoudig taalgebruik, en kleurrijke illustraties

366 Hoordruppels ... die je doen zien ...
Boek
Locatie: Antwerpen
Het is een ware mozaïek van deugddoende doordenkers en zinvolle injecties voor persoonlijk gebruik, als
animatiemateriaal voor zingevingsessies voor morgen- en avondmijmeringen, en nog zoveel meer.

366 verhalen om bij stil te staan
Boek - een parel voor elke dag
Locatie: Brugge

4 Ur Holy
Boek
Locatie: Mechelen
15 liederen met partituren en bijhorende CD

4 Ur Holy
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
CD met 15 opwekkingsliederen

4-kant voor God
Audiovisueel
Locatie: Mechelen, Hasselt, Gent
DVD met 2 korte films die een beeld willen geven van wat jonge mensen bezielt om te kiezen voor een leven als
priester of religieus(ze). De korte films zijn gemaakt ter ondersteuning van de lessen godsdienst. Ze zijn ook
boeiend materiaal voor bezinningsdagen of ontmoetingen met jongeren.
De eerste film ´Jonge priesters en religieuzen vertellen over hun leven´ duurt 21´ en richt zich vooral tot het
tweede en derde jaar van het Secundair Onderwijs. De tweede film ´Jonge seminaristen en religieuzen vertellen
over hun roeping´ duurt 25´ en is bedoeld voor de derde graad van het Secundair Onderwijs.

50 psalmen
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
50 psalmen

555 gedichten over leven, liefde en dood
Boek - groot verzenboek
Locatie: Mechelen
Bloemlezing van poëzie uit de 20e en 21e eeuw, die de lezer begeleidt bij de grote momenten van het leven :
zwangerschap, geboorte, familie, liefde, samenleven, huwelijk, vriendschap, verdriet om wat niet is geweest,
vragen die onbeantwoord blijven, eenzaamheid, angst, ziekte, en dood.

@ntidepriboek
Boek
Locatie: Antwerpen
Dimi ziet het niet meer zitten. Hij heeft puistjes, een bril en geen vriendin. Moedeloos wordt hij ervan, depressief,
depri. Dan krijgt hij een geniaal idee: hij start een kettingbrief. De gevolgen laten niet lang op zich wachten. Dimi
wordt bestookt met brieven en emails. Ze werden allemaal verzameld in dit antidepriboek

A.D. - The Bible Continues
Audiovisueel
Locatie: Gent, Brugge
A.D. The Bible Continues, de spectaculaire tv-serie geproduceerd door Roma Downey en Mark Burnett, gaat verder
waar The Bible is gestopt. Deze indrukwekkende twaalfdelige reeks vertelt het verhaal uit het nieuwe testament
van de bijbel en begint bij de kruisiging en de verrijzenis van Jezus Christus. In deze rumoerige tijden veranderen
de heroïsche daden en opofferingen van Jezus’ eerste volgelingen de geschiedenis van de mensheid. In A.D. The
Bible Continues zien we een fantastische internationale cast, spannende actiescènes en verbazingwekkende visuele
effecten. Dit tijdloze heldenverhaal is zowel inspirerend als vermaak voor het hele gezin.

Aan de grote tafel
Audiovisueel - Liedjes voor eerste communie
Locatie: Mechelen
CD + teksten- en partiturenboekje met 10 liedjes voor de eerste communie.

Aan de kant van de zwaksten
Boek
Locatie: Geen.
Het boek brengt een serie korte gedachten over de zwaksten (kansarmen) in de samenleving. De auteurs zoeken
een manier voor ons allen om de zwakkeren in het vizier te krijgen... en te weten waarom het belangrijk is aan
hun kant te staan.

Aan de keukentafel
Boek - Creatieve gezinsmomenten met de Bijbel
Locatie: Hasselt
Meer dan 40 uitgewerkte 'gezinsmomenten' die je kind via de zintuigen laten ervaren wat Gods woorden
betekenen. Aan de hand van een stukje uit de Bijbel ga je met elkaar in gesprek, maak je iets moois of lekkers en
sluit je af met een lied of gebed.

Aan de oever
Boek - profane en bijbelse voorleesverhalen
Locatie: Gent, Mechelen
(Voor)leesboek voor kinderen vanaf 6 jaar met bijbelse verhalen en profane spiegelverhalen.

Aan één tafel... Samen toekomst vieren
Boek
Locatie: Gent
Werkmap voor liturgie, verkondiging en bezinning over multicultureel samenleven, voor parochies, verenigingen,
scholen,...
De map bevat 6 uitgewerkte liturgische vieringen, met daarbij suggesties voor preken en voor het betrekken van
kinderen in de viering. De gekozen thema´s zijn : Wij kiezen voor mekaar (Joh.10,1-10); Dromen van een stad
waar iedereen kan wonen (Mt. 25,31-40); Maak een kamertje vrij voor de profeet (Lc. 11,5-13); Het brood en de
kruimels van de tafel (Mc. 6, 30-44); Kleur bekennen! (Ark van Noach); Breek die muren af! (Jozua).

Aan zijn Rijk komt geen einde...?!
Boek - Over de lege kerken in Europa
Locatie: Hasselt
Dit boek gaat in op het spanningsveld tussen het beloofde Rijk Gods en de feitelijke situatie van de lege kerken

Aan zingen gewaagd: Liederen voor jonge christenen
Boek
Locatie: Hasselt
Een boek met liederen om uit volle borst mee te zingen!

Aankaarten
Spel
Locatie: Hasselt
Met deze set van 56 AANKAARTEN zet je een groep in beweging. Je gebruikt de kaarten om een groep in te delen,
te brainstormen, te evalueren of om kennis te maken.

Aanraken mag
Boek
Locatie: Antwerpen
Een nummer rond lichamelijkheid. Dat mensen elkaar aanraken lijkt de meest natuurlijke zaak van de wereld. al
vanaf onze prilste levensmomenten hebben we behoefte aan nabijheid en koestering. Een behoefte die nooit
verdwijnt. Teder en respectvol aangeraakt worden is immers een bevestiging van je bestaansrecht.
Lichaamscontact is een bron van genoegen en genot, maar het kan evenzeer oorzaak zijn van ongemak, ergernis,
spanning en alles verterende jaloezie. Lijfelijke omgang zit letterlijk zo dicht op je vel dat het niemand onberoerd
laat. In dit nummer vind je enkele artikels en tips voor laagdrempelige activiteiten

Aanstekelijk: vastenbezinning voor jongeren en volwassenen
Boek
Locatie: Antwerpen

Aarden in geloof: herfst
Boek - Werkboek voor bezinning, gebed, verbeelding en viering
Locatie: Mechelen, Gent
Dit boek behoort tot een reeks van vier, die ontstaan is door samenwerking tussen mensen uit verschillende
kerkelijke en gelovige tradities. Het kan een hulp zijn voor voorgangers, liturgiegroepen, thuis, gebedsdiensten...
Hoe kan de herfst voor inspiratie zorgen?

Aarden in geloof: lente
Boek - Werkboek voor bezinning, gebed, verbeelding en viering
Locatie: Mechelen, Gent
De vier boeken uit deze reeks bieden informatie en ideeën voor voorgangers in kerk- of gebedsdiensten en voor
leden van liturgiegroepen. Ze zijn ook een hulpmiddel bij gebruik thuis en in kleine groepen. Ze zijn het resultaat
van samenwerking tussen mensen uit verschillende kerkelijke en gelovige tradities.

Aarden in geloof: winter
Boek - Werkboek voor bezinning, gebed, verbeelding en viering
Locatie: Mechelen, Gent
Dit boek behoort tot een serie van vier en is ontstaan door samenwerking tussen mensen uit verschillende
kerkelijke en gelovige tradities. Het biedt ideeën voor voorgangers, gebedsleiders, .... van kerk- en
gebedsdiensten.

Aarden in geloof: zomer
Boek - Werkboek voor bezinning, gebed, verbeelding en viering
Locatie: Mechelen
Dit werkboek is ontstaan uit een samenwerking tussen mensen uit verschillende kerkelijke en gelovige tradities en
is bedoeld voor liturgiegroepen, voor voorgangers, voor thuis, voor kindervieringen.... Hoe kan de zomer opnieuw
vorm geven aan het geloof?

Abraham, vader in het geloof
Boek - een eenvoudige leesgids
Locatie: Mechelen
Dit boek wil lezers aanzetten om het verhaal van aartsvader Abraham te lezen. De inzichten zijn methodisch
wetenschappelijk onderbouwd, maar de bedoeling van het boek is ervaringsgericht : Hoe wordt dit oude verhaal
een bron van inspiratie voor ons leven?

Achter de muren van Jericho
Boek
Locatie: Antwerpen
Roman over een jonge Kanaänitische vrouw in Jericho, die geboeid raakt door het Israëlische geloof

Achter elk verhaal: adventsbezinning voor jonge mensen en
volwassenen
Boek
Locatie: Antwerpen

Activiteit deel 1: sportspelen, tochten, fietsen, vakantie, volksspelen
Boek
Locatie: Antwerpen

Activiteitenboek
Boek
Locatie: Hasselt

Activiteitenboek
Boek
Locatie: Hasselt

Activiteitenbundel voor pluswerkingen
Boek
Locatie: Mechelen
Methodiekenbundel voor plussersgroepen, met daarin volgende spelen :
1. Samenwerkings- en vertrouwensspelen
2. Spel over de handelsproblematiek tussen rijke en arme landen
3. Filmbesprekingen
4. Cluedo-moordspel
5. Spel over cultuurverschillen
6. Taalspelletjes
7. Bosspelen (Amnesty-International; Master Mind)
8. Competitief Spel zonder grenzen
9. Fakkeltocht met zelfgemaakte fakkels
10. Sexofoon
11. Spel over blind zijn

Adem halen
Boek - de wereld rond
Locatie: Mechelen
Adem halen is een nieuw boek met bezinningsteksten over internationale solidariteit.

Adem halen: vastenbezinning voor jongeren en volwassenen
Boek
Locatie: Antwerpen

Ademnood
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit is deel 3 van een stripreeks in acht delen over een vader die de zelfdoding van zijn zoon probeert te verwerken.

Adieu!... A Dieu?
Boek - Verlies en rouw bij jongeren met een beperking
Locatie: Gent, Antwerpen, Mechelen
Hoe ga je om met een leerling die rouwt? Hoe met een klasgroep die het verlies van een medeleerling doormaakt?
En wat doe je vooral niet? Is dit alles anders in een buitengewoon/speciaal onderwijs dan daarbuiten? Reageren
kinderen met specifieke onderwijsbehoeften anders op dergelijk verlies?
De bekommernis van scholen is groot maar vaak blijven ze onwennig staan tegenover 'verlies en rouw'.
Dit boek geeft praktische informatie, afgestemd op jongeren met specifieke behoeften.

Ado-activiteitenbundel
Boek
Locatie: Geen.
Een bundeling van verschillende spelen voor ado's

Ado-songboek
Boek
Locatie: Mechelen
Boekje met populaire kampliederen, mèt gitaarakkoorden

Ado-songboek 2
Boek
Locatie: Mechelen
Kampboekje met populaire liedjes, mèt gitaarakkoorden

Adressenboek 2004
Boek - Seksualiteit, relaties en geboorteregeling
Locatie: Antwerpen
Een alfabetisch adressenoverzicht van alle organisaties die in 2004 rond seksualiteit werken. Van Abortus over
exhibitionisme tot Zwangerschap

Adventactiviteiten
Spel
Locatie: Hasselt
Deze map verzamelt activiteiten en werkvormen die gebruikt werden ter voorbereiding van de fakkelochten aan
het begin van de Advent. De map bevat: "Kom en laten we gaan zien", Fakkeltocht 2006 Zwartberg ; "Willen
wakker worden", Fakkeltocht 2007 Oostham ; "Open doors - Doors open", Fakkeltocht 2008 Lummen ; "Recht op
dromen", Fakkeltocht 2009 Meeuwen; "Online met God", Fakkeltocht 2010 Hoeselt; "Binnenstebuiten", Fakkeltocht
2011 Sint-Truiden; "In LICHTerlaaie", Fakkeltocht 2012 Bree.

Adventsactiviteiten
Boek
Locatie: Hasselt
Deze map verzamelt activiteiten die gebruikt werden ter voorbereiding van de fakkeltochten aan het begin van de
Advent

Aflossen of oplossen
Boek
Locatie: Antwerpen
Bezinningsboekje rond mensen die met schulden en in armoede leven. De teksten sluiten aan bij de
adventscampagne van Welzijnszorg: Schulden ... wie wordt er beter van?

Afscheid
Boek - reageren op een sterfgeval in een jeugdorganisatie
Locatie: Mechelen, Hasselt, Brussel, Gent
Naast enkele teksten en getuigenissen biedt deze brochure vooral een draaiboek en tips voor begeleiders die
geconfronteerd worden met een overlijden in hun jeugdorganisatie.

Afscheid anderstalig
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
VerzamelCD met hedendaagse (engels- en franstalige) nummers rond afscheid, verlies en gemis.

Afscheid instrumentaal
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
VerzamelCD met instrumentale rustige sfeermuziek.

Afscheid kinderen
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
VerzamelCD met nederlandstalige hedendaagse luisterliederen.

Afscheid nederlandstalig
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
VerzamelCD met hedendaagse, nederlandstalige muziek over afscheid, verdriet en gemis

Afscheid nemen
Boek - Loslaten wat dierbaar is
Locatie: Mechelen, Gent
In dit boek worden de verschillende fasen in een rouwproces uitvoerig besproken

Afscheid nemen
Boek - Veel gestelde vragen over kinderen en afscheid
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Een praktisch boekje over allerhande vragen over de dood, met veel tips

Afscheid nemen
Boek - Educatief pakket voor kinderen van 4 tot 12 jaar
Locatie: Mechelen
Brochure & handleiding, opgesteld in opdracht van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van WestVlaanderen, over rouwen bij kinderen van 4 tot 12 jaar. De brochure bevat een visietekst, een draaiboek,
verschillende werkvormen, een literatuurlijst en verwijzingen naar organisaties die hulp kunnen bieden bij rouw. De
handleiding bevat hiernaast ook nog lesfiches en teksten voor kinderen die rouwen.

Afscheid nemen: als ik er niet meer ben
Boek - Kinderen voorbereiden op het overlijden van hun ouder
Locatie: Mechelen, Antwerpen
Als je niet lang meer te leven hebt - hoe vertel je dat dan aan je kinderen? Wanneer ga je hen er bij betrekken?

Afscheid van het leven rouwkoffer op maat
Boek - Rouw-en verliesverwerking bij personen met een verstandelijke handicap
Locatie: Mechelen
Map met basismateriaal voor rouwverwerking bij personen met een verstandelijke handicap. De map is zo
opgebouwd dat iedere organisatie ze op maat kan aanvullen met geselecteerde boeken, brochures en werkvormen.
Zo kan elke organisatie een rouwkoffer samenstellen die aan de eigen behoeften voldoet.

Afscheid van moeder
Boek - Als sterven een stuk leven wordt
Locatie: Antwerpen, Gent
Als iemand die je dierbaar is sterft, sta je oog in oog met één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een
mensenleven. Heel wat herinneringen komen dan boven. Relaties tussen broers en zussen, tussen kinderen en
ouders, met vrienden en vriendinnen, krijgen een nieuwe betekenis. In dit boek beschrijft de auteur zijn
persoonlijke ervaringen tijdens de tien maanden durende ziekte van zijn moeder en bij haar sterven.

Afscheid vieren
Boek
Locatie: Antwerpen, Hasselt
Afscheidsvieringen voor kinderen en jongeren gebundeld

Afscheid vieren (Levensecht katernen 27)
Tijdschrift
Locatie: Hasselt
Levensecht is een informatieblad voor en door pastores en liturgische werkgroepen.Deze katern biedt een keuze
teksten over afscheidsvrieringen, voor in de kerkgemeenschap en/of de school.

Afscheid voor altijd
Boek - Keuzelijst deel 1
Locatie: Antwerpen
Boeken voor kleuters, kinderen en jongeren rond rouwen, verdriet, en omgaan met verlieservaringen

Afscheid voor altijd
Boek - Keuzelijst deel 2 Boeken voor volwassenen rond rouwen, verdriet
Locatie: Geen.
Een opsomming van boeken rond rouw en verlies

Agaleviscon
Boek
Locatie: Antwerpen
Als antwoord op het rauwe woordgebruik dat in de zeventiger jaren ontstond, vind je in dit (woorden)boekje een
veel zachtere maar daarom niet minder duidelijke woordenschat over het wonder van leven en dood.

Agua Cadabra
Spel
Locatie: Brugge, Hasselt
Met dit creatieve spel verplaatsen de deelnemers zich in de situatie van boerengemeenschappen op de Altiplano in
Bolivia. Niet alleen het weer is onvoorspelbaar. Ook de oude wijze man, de gehaaide zakenman, het mijnbedrijf,
allen doen ze hun zegje en bepalen mee of de akkers van het levensnoodzakelijke water voorzien kunnen worden.
Agua Cadabra laat jongeren op een speelse manier kennismaken met duurzame ontwikkeling.

Aidsbekerspel
Spel
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Gent
Elke speler krijgt een rolbeschrijving met een veilig of onveilig vrijgedrag. De spelers imiteren wisselende seksuele
contacten door het mengen van bekers met water. Eén van de bekers bevat bij het begin een product dat zich
tijdens het spel over de bekers verspreidt. Op het einde van het spel wordt dat product zichtbaar gemaakt en blijkt
wie onveilig vrijde. Een visueel aantrekkelijke manier om de verspreiding van het H.I.V.-virus te verduidelijken

Aktivitijd: natuurtechnieken
Boek
Locatie: Geen.

Al de vragen van ons leven
Boek - Een ethiek voor het dagelijkse leven
Locatie: Mechelen, Antwerpen, Hasselt
In de maatschappij van vandaag kan en mag blijkbaar alles. Christenen staan voor nieuwe uitdagingen: vanuit de
bevrijdende boodschap van het christelijk geloof de mensen nemen zoals ze zijn en opnieuw de klemtoon leggen
op hun eigenheid vanuit een evangelisch ideaal.

Al deze woorden
Boek - Over het evangelie naar Mattheüs
Locatie: Mechelen
Het boek is een bewerking van een serie lezingen die de auteur heeft gehouden over het Mattheüs-evangelie. Hij
wil oud en nieuw bijeenbrengen: wet en profeten tegenover het koninkrijk van Jezus.

Al je tranen heb ik in mijn kruik bewaard
Boek - pastorale begeleiding van nabestaanden van een zelfdoding
Locatie: Hasselt
Een pastoraal model voor de begeleiding van een rouwverwerkingsgroep voor nabestaanden van een zelfdoding.

al was ik bij stem geweest, ik had toch niets gezegd
Boek - Jeugd en poëzie
Locatie: Geen.
Een uitgave van Jeugd en Poëzie vzw met bekroonde gedichten van de (inter)nationale poëziewedstrijd 2001.

Alcoholspel
Spel
Locatie: Antwerpen
Dit bordspel gaat over alcoholgebruik gesitueerd in het dagelijks leven. Ook verslaving en hulpverlening komen aan
bod.

Alice
Audiovisueel - ou la vie en noir et blanc
Locatie: Mechelen, Gent
Film

Alle goeds
Boek
Locatie: Mechelen
Positieve teksten over het leven. Wensen van goeds.

Alle sterren van de hemel
Spel - Samen verder op eigen kracht
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Het bordspel 'Alle sterren Van De Hemel' is bedoeld als handreiking binnen een therapie. Het doel van het bordspel
is om contact te maken over het verlies. Binnen een gezin is het doel vooral communicatie onderling te stimuleren.
In een groep kan het spel fungeren als middel om contact te maken en ervaringen uit te wisselen met lotgenoten.

Alleen witte bloemen
Boek - CD-boek met gedichten over afscheid, verlies en troost
Locatie: Mechelen
Jessie De Caluwe selecteerde 27 gedichten over afscheid nemen. Van Annie M.G. Schmidt tot Hugo Claus, van
Goethe tot Pablo Neruda ... eenvoudige, mooie en vooral herkenbare kunstwerkjes in woorden. Nederlandstalige en
internationale dichters van alle tijden voeren de luisteraar zachtjes mee op de tonen van dit tedere en droeve
wiegelied. Bij dit boekje hoort ook een cd ... samen met Philippe de Chaffoy vertolkt Jessie de diepe gevoelens van
verdriet, troost en hoop

Allemaal anders allemaal gelijk
Boek
Locatie: Mechelen
Educatief pakket met tal van werkvormen over het thema (on)verdraagzaamheid en multi-culturaliteit.

Allerheiligen, Allerzielen en Pinksteren met kleuters
Boek
Locatie: Geen.

Alles gaat voorbij maar niets gaat over
Boek
Locatie: Mechelen
Poëziebundel met 40 gedichten geschreven na de zelfdoding van een geliefde. Gevoelens van ongeloof, woede,
pijn, gemis en rouw komen aan bod.

Alles is anders
Boek - 8 gelijkenissen
Locatie: Antwerpen, Hasselt
een werkboek met dvd waarin 8 gelijkenissen van Jezus centraal staan.

Alles is Leander
Boek
Locatie: Geen.
Denken aan 'nu' bleef pijn doen. Denken aan vroeger was altijd gemakkelijk geweest. En aan wat later zou
gebeuren, wilde hij liever niet denken. De dag van Leander, denkt Andreas, dit is de dag waarop zijn broer wordt
gegrepen door een auto. Dit is de dag waarop alles verandert voor Andreas en zijn familie.

Alles mag zijn
Boek
Locatie: Antwerpen
Een verzameling van gedichten geschreven door jongeren van 12 tot 20 jaar naar aanleiding van de Jeugd en
Poezieprijs

Alles op het spel
Boek - Syllabus voor het jeugdwerk
Locatie: Brugge, Hasselt, Mechelen
Deze syllabus is een handleiding voor jeugdwerkers en begeleiders die met informatieve spelen aan de slag willen
gaan. Zowel het begeleiden van een informatief spel zelf, als ook het in goede banen leiden van een nabespreking
worden in Alles op het spel behandeld.

Alles over Jezus
Boek - encyclopedie
Locatie: Mechelen, Gent
Naslagwerk waarin Jezus´ leven overzichtelijk wordt beschreven, voorzien van uitleg en foto´s over de Joodse
tradities en over het dagelijks leven in de eerste eeuw

Alles over origami
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit boek leidt u op een eenvoudige en overzichtelijke wijze en aan de hand van allerlei figuren binnen in de wereld
van het papiervouwen. Alle bewerkingen die voor het vervaardigen van een bepaalde figuur nodig zijn, worden
duidelijk via stap-voor-stap-illustraties uitgebeeld

Alles wat je altijd al wilde weten over holebi's
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Alles wat was
Boek
Locatie: Antwerpen
Een lijvige klepper met daarin zowat alles wat Stef Bos ooit op papier zette. Een tocht door het leven van Stef Bos
met brieven, teksten, foto's en uitleg bij leuke anekdotes. Een fijn naslagwerk om die ene onvindbare tekst terug
te vinden of om menig uur in rond te struinen. Met bijhorende CD met 11 van zijn minder bekende nummers

Alles wordt nieuw
Boek - Bijbelliederen voor de jeugd
Locatie: Hasselt
Deze bijbelliederen zijn gebaseerd op teksten uit de bijbel.

Alles wordt nieuw
Audiovisueel - Bijbelliederen
Locatie: Gent
16 bijbelliederen

Alles wordt nieuw (deel 1 en 2)
Boek - Bijbelliederen voor de jeugd
Locatie: Mechelen

Alles wordt nieuw (deel 1)
Boek
Locatie: Hasselt, Gent
Het gaat om gedichten en verhalen uit de bijbel, die op muziek gezet werden. Deze bijbelliederen worden graag
gezongen zowel door de jeugd als door volwassenen.

Alles wordt nieuw (deel 2)
Boek
Locatie: Hasselt, Gent
In de liederen uit dit boekje zijn vooral verhalen uit de bijbel gebruikt.

Alles wordt nieuw (deel 3)
Boek
Locatie: Hasselt, Gent
bijbelliederen

Alles wordt nieuw (deel 4)
Boek
Locatie: Hasselt, Gent
vierde boekje met bijbelliederen

Alom en nergens
Boek
Locatie: Antwerpen
Een reeks korte meditaties met nederlandstalige gedichten over het onervaarbare, onbewijsbare, moeilijk zegbare,
dat wat wel eens god wordt genoemd. Geen literaire commentaren maar persoonlijke bezinningsteksten,
opgeroepen bij de meditatie van het gedicht en nog wel in een gewone taal. In een eerste deel vinden we
gedichten waarin de naam God niet expliciet voorkomt, in een tweede deel wordt God wel bij naam genoemd. Het
boek is bedoeld als hulp bij het zoeken naar onze diepste kern

Als 't kwaad goede mensen treft
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit boek is geschreven voor mensen die moeite en verdriet te verwerken krijgen - zoals dat in elk mensenleven
voorkomt. Kushner vertelt in zijn boek een oud Chinees verhaal: een vrouw, wier enige zoon was gestorven, ging
naar een heilig man en smeekte hem zijn toverkracht te gebruiken om haar zoon weer tot leven te brengen. De
man antwoordde: 'Haal voor mij een mosterdzaad uit een huis waar het verdriet nooit binnenging.' Evenals deze
chinese moeder leerde Kushner uit eigen ervaring dat elk mensenleven het verdriet en de pijn kent. Als student in
de theologie boog Harold Kushner zich over het bijbelboek Job. Als rabbi in een kleine stad hielp en troostte hij
anderen die door rampspoed en smart waren getroffen. Maar pas toen hem werd meegedeeld dat zijn driejarig
zoontje Aäron voor zijn vijftiende levensjaar zou sterven aan een weinig voorkomende, ongeneeslijke ziekte,
progeria, werd hij persoonlijk geconfronteerd met de nauwelijks te beantwoorden bittere vraag: waarom worden
onschuldige mensen door het kwaad getroffen? 'Ik wist toen dat ik op een dag dit boek zou schrijven,' vertelt
Kushner. 'Ik zou het schrijven omdat ik zelf de noodzaak voelde om een paar van de belangrijkste dingen die ik
sindsdien ontdekt heb en ben gaan geloven, onder woorden te brengen. Ik wilde een boek schrijven dat je zou
kunnen geven aan iemand die het in zijn leven zwaar te verduren heeft gehad, door een sterfgeval, door ziekte of
invaliditeit, en die in zijn hart weet dat hij beter verdiend zou hebben als er in de wereld gerechtigheid bestond.
Wat kan God voor zo iemand betekenen? Waar moet hij kracht en hoop vandaan halen? Als u zo iemand bent, als u
wilt geloven in Gods goedheid en rechtvaardigheid, maar daar moeite mee hebt vanwege de dingen die u en
degenen die u dierbaar zijn, zijn overkomen, en als dit boek u daarbij helpt, dan zal ik erin geslaagd zijn om de
pijn en tranen van Aäron tenminste enigszins tot zegen te doen zijn.

Als 't leven teleurstelt
Boek - Tegenslagen overwinnen
Locatie: Antwerpen
Hoe maakbaar ons leven ook lijkt - aan teleurstellingen valt niet te ontkomen. Hoe ga je daarmee om, hoe overwin
je ze? Daarover schrijft de auteur een praktisch en inspirerend boek. Met Mozes als voorbeeld beziet Kushner ons
leven. Hij probeert ons te behoeden voor bitterheid en wanhoop. Hij bemoedigt ons: laten we teleurstellingen
tegemoet treden met geloof in onszelf en in de toekomst.

Als afscheid voor altijd is
Boek
Locatie: Mechelen
Dit boekje wil jonge kinderen nieuwe hoop geven bij het zwaarste afscheid dat er bestaat : als afscheid voor altijd
is.

Als alles tegen zit en God geeft niet thuis
Boek - Waarom ik toch nog geloof
Locatie: Mechelen
Hoe ziekte, pijn en onmacht geen hinderpaal hoeven te zijn voor je geloof, maar je integendeel kunnen uitdagen
om authentieker te worden en een godzoeker te blijven.

Als alles thuiskomt
Boek - CD-boek met gedichten over geborgenheid en gemoedsrust
Locatie: Mechelen
25 gedichten over geborgenheid en gemoedsrust

Als catechese tot volwassenheid komt
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Catechese is in wezen niet iets voor kinderen, maar iets voor volwassenen, waaraan kinderen gaandeweg leren
participeren. Dit boek probeert deze perspectiefwissel die zich in de catechese aan het voltrekken is, te zien, te
begrijpen en de pastorale consequenties ervan aan het licht te brengen.

Als christenen geloven
Boek
Locatie: Antwerpen

Als de dood voor de dood op school
Boek - Verlies en verdriet in theorie en praktijk op de basisschool
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Dit boekje wil leerkrachten, directies en CLB-medewerkers informeren over dood en rouw, verlies en verdriet om
duidelijk te maken welke verantwoordelijkheid ze hierin kunnen opnemen. De activiteitenbundel biedt een aantal
werkvormen per leeftijdsgroep

Als de dood voor de dood?
Boek - Dossier omgaan met rouwen
Locatie: Hasselt
Naast een draaiboek over ´wat te doen bij het overlijden van een (bestuurs)lid?´, geeft deze bundel ook concrete
informatie over het rouwproces en hulp bij het voeren van een gesprek, het uitwerken van een viering, ... Voor
begeleiders.

Als een boom
Boek - Mijn communieboek
Locatie: Mechelen
Lees-, plak- en tekenboek bij gelegenheid van je eerste communie

Als een vuur voor ons uit
Boek - Verhalen en bezinningen voor parochiale werkgroepen
Locatie: Hasselt
Een verzameling inspirerende verhalen en bezinningsteksten vooral bedoeld voor parochiale werkgroepen, maar
bruikbaar door iedereen die een zinvol bezinningsmoment wil uitwerken.

Als God zoveel jaar kan duren
Boek - Een christelijk antwoord op de ik-cultuur
Locatie: Antwerpen
De fundamentele kloof tussen de moderne cultuur en het christelijk geloof is een botsing tussen de ik-cultuur van
zelfontplooiing, zelfzorg en zelfbeschikking, en de evangelische boodschap. Dit boek zoekt naar een nieuwe taal om
de plaats van het geloof in deze tijd en werkelijkheid te duiden.

Als het lijden de goede mensen treft
Boek
Locatie: Geen.

Als het op vieren aankomt
Boek - 62 verhalen voor kinderen bij thema´s uit de Schrift
Locatie: Gent
Dit ´gebruiksboek` bevat verhalen die gekozen uit de gezinsvieringen in Tilburg en bestemd voor kinderen, ouders
en grootouders. Het is geschreven in de taal van vandaag en handelt over manieren om God te ontmoeten.

Als het wassen van andermans voeten
Boek - Franciscus ontmoeten in leidinggeven en werk
Locatie: Mechelen
Het gedachtegoed van grootmeester Franciscus van Assisi kan een bron van inspiratie zijn voor wie een
leidinggevende taak heeft.

Als iemand dood gaat ...
Boek - Wat jij wilt weten over doodgaan, begraven en cremeren
Locatie: Mechelen
Deze brochure is vooral nuttig voor kinderen die weten dat iemand uit hun omgeving binnenkort doodgaat of voor
kinderen die pas een overlijden hebben meegemaakt.

Als ik aan je denk, moet ik huilen.
Boek - Gedichten voor kinderen bij verlies
Locatie: Mechelen
Wat is je kind verdrietig als er een familielid, een vriend of misschien een huisdier is overleden. Wat is het dan
moeilijk om woorden te vinden. Voor die situatie schreef de auteur gedichten. In korte zinnen en met eenvoudige
woorden geeft ze uiting aan de gevoelens van een kind.
Voor kinderen van 6-10 jaar.

Als ik door het venster kijk
Boek - Verhalen en gebeden voor jonge kinderen
Locatie: Gent
De teksten vertellen iets over de dingen die niet overgaan, uit de dagelijkse leefwereld van een kind. Ze handelen
over hun vragen en gevoelens, over hun omgang met anderen, over het wonder van de natuur.
Voor kinderen vanaf 7 jaar.

Als ik er niet meer ben
Boek - Kinderen voorbereiden op het overlijden van hun ouder
Locatie: Antwerpen
Als je weet dat je niet lang meer te leven hebt, hoe vertel je dat dan aan je kinderen? Wanneer ga je er met ze
over praten? Moet je je kinderen beschermen of juist overal bij betrekken?

Als ik troost kon zijn
Boek - Over liefde en pijn
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Een boek over rouwen en afscheid nemen. Een boek met schilderijen, teksten en gedichten voor al wie
geconfronteerd wordt met de schaduw van het leven en voor hen die kwetsbaar in het leven durven staan.

Als je 't mij vraagt - Chiro: reflectie activiteiten
Boek
Locatie: Hasselt
Speelse werkvormen om stil te staan en uit te wisselen met je groep.

Als je 't mij vraagt - Chiro: Spelfiches
Boek
Locatie: , Hasselt
Tal van spelfiches met spelen voor een kleine groep en samenwerkingsopdrachten.

Als je 't mij vraagt - Chiro: Tussen d'oortjes
Boek
Locatie: , Hasselt
Suggesties voor 120 Kant-en-klare wek-, tafel-, slot- en vergadermomentjes.

Als je blij bent
Boek - Zo kun je bidden
Locatie: Mechelen
Dit boekje wijst kinderen naar de diepste bron van blijdschap.

Als je hart je zegt te bidden
Boek
Locatie: Hasselt

Als je het mij vraagt
Boek
Locatie: Brussel
Een rijke verzameling teksten voor jonge mensen. Teksten, proza en gedichten die vragen oproepen en soms
beantwoorden.

Als je verdrietig bent
Boek - Zo kun je bidden
Locatie: Mechelen
Dit boekje biedt troost en helpt je gelukkig te worden. Het helpt je open te staan voor andere mensen en te praten
met God.

Als jij er niet meer bent.
Boek - Wanneer je vader of moeder dood ziek is.
Locatie: Mechelen
Als je vader of moeder erg ziek wordt, dan maak je je grote zorgen. Hoe moet dat nu? Wat kan ik doen? Hoe ziek
is mama? En wat gebeurt er als papa niet meer beter wordt? Misschien gaat papa of mama wel dood! Wat kunnen
dokters doen? Over al deze vragen heeft de auteur dit boekje geschreven. Dat kan je helpen in moeilijke dagen.

Als ouderen rouwen
Boek - oudere mensen helpen bij verlies
Locatie: Gent
Dit boek wil een ruggensteun zijn voor mensen die te maken hebben met een rouwende oudere. Het verlies van de
partner waar de oudere al het hele leven mee samen leeft, vereist een specifieke begeleiding. Een erg praktisch
boek met inzichten in het rouwproces bij ouderen. Met veel tips en hints om de oudere te begeleiden in het
rouwproces

Als pelgrim naar Compostela (16-28 augustus 1998)
Boek
Locatie: Hasselt
Tochtboek met mooie teksten, werkvormen, gebeden en liederen voor jongeren die in 1998 pelgrimeerden naar
Compostela.

Als pelgrim naar Echternach...
Boek - 15-25 augustus 1999
Locatie: Hasselt
Tochtboek met mooie teksten, wervormen, gebeden en liederen voor jongeren die in de zomer van 1999 op
pelgrimstocht gingen naar Echternach.

Als rozenblaadjes vallen
Boek
Locatie: Antwerpen
Guus is 18 jaar en zit in een instelling. De psychologe wil dat hij zijn levensverhaal neerschrijft. Guus werd
grootgebracht door zijn moeder, een pracht van een vrouw. Samen zijn ze heel gelukkig....totdat de dokters een
knobbeltje in haar hoofd ontdekken. Een ontroerend verhaal over moederliefde, euthanasie en het leven erna

Als sterven tot het leven behoort
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit boek dat uit 2 delen bestaat, is een praktische handleiding voor hulpverleners bij zieke en palliatieve mensen.
Naast de aandacht voor de zieke die de waarheid hoort over zijn palliatief zijn, wordt ook stilgestaan bij de impact
van het ernstig ziek zijn op het familiaal en sociaal leven. Tevens gaat de aandacht naar de noodzaak van een
goede teamwerking van allen die zich bewegen rondom de ernstig zieke mens

Als vlinders spreken konden
Boek - Voor kinderen die rouwen
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Hasselt
In korte eenvoudige teksten maakt de auteur de rouw voor kinderen bespreekbaar. Ook geeft ze ideeën voor
passende symbolen en/of symbolische handelingen. Voor ouderen kan dit boek ook herkenning en troost geven.

Als vriendschap pijn doet
Boek - Goede en slechte vrienden herkennen
Locatie: Antwerpen
Jan Yager onderscheidt 21 slechte vrienden in haar boek. Ze laat zien dat je geen genoegen hoeft te nemen met
vrienden die je vertrouwen beschamen. Dit boek kan je leren om erachter te komen welke vrienden een slechte
invloed op je hebben en op zoek te gaan naar positieve vrienden!

Alsof je er nog bent
Boek - Teksten bij afscheid
Locatie: Mechelen
De teksten in deze bundel geven stem aan de verwarring en het verdriet. Het bevat teksten voor verschillende
fasen van het afscheid nemen en de periode erna.

Altijd de jouwe
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit klein hoofdkussenboekje is een bundeling van citaten uit boeken en brieven, aforismen en gedichten,
anekdoten en getuigenissen over al de heerlijke en andere dingen die de bitterzoete liefde aan schrijvers en
beroemde geliefden uit alle tijden en windstreken heeft aangedaan

Altijd iets te vieren
Boek - Zakboekje voor de catechist
Locatie: Mechelen
Handleiding voor de vormselcatechist.

Altijd Onderweg
Boek - Het boek Tobit, een bijbelse reisgids voor mensen van vandaag
Locatie: Antwerpen, Gent
Een actualisatie van het oude bijbelverhaal van Tobit. Met verschillende thema's: jonge mensen naar
volwassenheid, het eeuwige avontuur van de aanlokkelijke seksualiteit, oud worden, afscheid nemen en verlies. Er
zijn de moeilijke vragen van het geloof, bijvoorbeeld 'Wie is God?'

Amazing grace
Audiovisueel
Locatie: Hasselt, Gent
De achttiende-eeuwse politicus William Wilberforce raakt als jongeman in de ban van predikant John Newton, die
achtervolgd wordt door zijn verleden als kapitein van een slavenboot. Newton spoort Wilberforce aan om zijn leven
te wijden aan de afschaffing van de slavernij.

Amelie
Audiovisueel - Le fabuleux destin de Amelie Poulain
Locatie: Gent
Als jonge Parijse twintiger ontdekt Amelie beetje bij beetje dat het om het echte geluk te vinden ze haar lot in
eigen hand moet nemen en daarbij volledig moet openstaan voor haar omgeving. Een ontroerend hedendaags
sprookje.

Amen!
Spel
Locatie: Gent
Het snelle kaartspel 'Amen' is gebaseerd op UNO. Net zoals bij UNO probeert elke speler/ster, sneller dan zijn
medespelers/sters zijn kaarten neer te leggen. Maar het is niet zo gemakkelijk, als de medespeler/ster net die
kaarten neerlegt, waarop jij ze niet meer kunt leggen. Nog spannender wordt het, als de bijzondere kaarten in het
spel komen, want die zorgen voor verrassende wendingen. De bijzondere kaarten verwijzen ons naar de bijbel.
108 speelkaarten en spelregels

Amish Grace filmverwerking
Boek
Locatie: Hasselt
De film Amish Grace is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een Amish gemeenschap, die getroffen wordt
door enkele vreselijke moorden. Toch slaagt deze gemeenschap er heel snel in om de dader te vergeven en zijn
gezin bij te staan. De film volgt daarbij de fictieve verhaallijn van een vrouw die worstelt met deze verhaallijn en
haar geloof. Daarom leent deze film zich tot verschillende werkvormen. De kijker kan hier alvast kiezen tussen
vergeving, verlies, dialoog en geloof.

An en Swan zijn altijd blij
Boek
Locatie: Antwerpen
Kinderboek over gevoelens

Ande(r)s spelen
Spel
Locatie: Antwerpen
Ande(r)s spelen is een kaartspel voor jongeren. Op elke kaart staat een (expressie)spel én een prikkelende vraag.
Ze laten jongeren nadenken over jong-zijn in de Andes én over hun eigen dromen. De groep die Ande(r)s speelt is
klaar voor de wedstrijd: een murales schilderen.

Ander spel
Boek - speel anders dan anders
Locatie: Mechelen, Brugge, Hasselt, Gent
Ander spel is een bundeling van spelen voor 8 tot 88-jarigen waarin winnen of verliezen niet belangrijk is en waarin
het accent ligt op samenwerking en plezier.

Anderland
Spel - De missie is vrede
Locatie: Mechelen, Gent
Bordspel over de wereldreligies : christendom, jodendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme.

Anders en toch gelijk - gelijk en toch anders
Boek
Locatie: Geen.
Spel en lestips rond racisme en discriminatie, kinder- en mensenrechten. Deze map werd opgesteld naar aanleiding
van de actiedag Schrijf-ze-vrij van Amnesty International in 1999

Anders gevormd
Boek - Kiezen voor de lange weg
Locatie: Gent
Dit boek wil mensen uitnodigen om na te denken over het (uitgesteld) vormsel en over de geloofsoverdracht naar
de volgende generatie. Het staat vol getuigenissen maar laat ook kritische tegenstemmen horen.

Anders gewoon Gewoon Anders
Boek - Mensen met een handicap in de Chiro
Locatie: Mechelen
Brochure over de integratie van gehandicapte jongeren in de chiro : een visietekst, tips voor begeleiders en enkele
werkvormen.

Andersen of de ring rond Brussel
Boek
Locatie: Brussel
Roman. Andersen ontdekt dat hij ondanks jarenlange arbeid niets essentieel gerealiseerd heeft, want zijn gezag is
maar schijn. Dit besef doet hem vervreemding van zijn omgeving die hem nauwelijks meer toont dan de
buitenkant van het bestaan. Andersen zwerft rond, in en buiten Brussel, en ontmoet zo verschillende figuren.

Antenne: Bewustzijn
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Antenne: Communicatie en zelfrealisatie
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Antenne: geluk
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Antenne: Mensenrechten
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Antenne: Neurowetenschappen
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Antenne: Vriendschap
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Anticonceptie op maat
Boek - Van puberteit tot overgang
Locatie: Antwerpen
Het positief kunnen beleven van seksualiteit is voor de meeste vrouwen en mannen een belangrijk aspect van het
leven dat bijdraagt aan de kwaliteit ervan.
Dit boek biedt een actueel en compleet handboek over anticonceptiemiddelen in België en Nederland.

Antihandboek voor de filosofie
Boek - Tegendraadse lessen in de geest van Socrates
Locatie: Gent
In de lessen filosofie die hij in het middelbaar onderwijs geeft, verandert de auteur de verplichte leerstof in een
reeks tegendraadse lessen. In dit boek bespreekt hij eigentijdse vraagstukken in de geest van Socrates.

Antoon & Mirabella
Boek
Locatie: Antwerpen
Antoon en Mirabella is een verhaal over het hele fijne en ontzettend moeilijke van verliefd zijn en zo ..

Antwoorden waar je verder mee kunt
Boek
Locatie: Mechelen
Max Lucado beantwoordt meer dan 170 persoonlijke geloofsvragen.

Apéritif vol. 1
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
CD met 14 engelstalige christelijke liederen

Apéritif vol. 2
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
CD met 14 engelstalige christelijke liederen

Apostel Kubb
Spel
Locatie: Hasselt
Aan de hand van een actief buitenspel praten jongeren over hun geloof en leren ze de apostelen kennen.

Apostelen
Boek - Dragers van een spraakmakend evangelie
Locatie: Mechelen
Een venster op het vroege christendom, bestaande uit drie delen : een historische beschrijving van de joodschristelijke gemeente, het ontstaan van de apostolische geloofsbelijdenis, en de weerklank die de apostelen
genoten bij de volgende generaties.

Armoe troef
Spel
Locatie: Antwerpen, Gent
Heb je het armoedethema altijd al eens op de agenda willen zetten in je vereniging, maar weet je niet hoe je
hierover het gesprek moet aanknopen? Of wil je samen met je vereniging actie ondernemen, maar weet je niet
waar te beginnen? Laat het kaartspel dan een duwtje in de rug zijn om aan de slag te gaan.

Armoede
Boek - De angel in onze rijkdom
Locatie: Antwerpen
De arme landen hebben de grootste rijkdom in handen. Daar is de zon, daar is de fotosynthese. Goede
samenwerking met die landen is een must, willen we onze toekomstige energievoorziening veilig stellen. Ons lot is
verbonden met dat van alle andere mensen op aarde.

Armoede en sociale uitsluiting
Boek
Locatie: Mechelen
In dit jaar boek wordt een actuele stand van zaken gegeven van armoedecijfers, beleidsmaatregelen,
onderzoeksresultaten en maatschappelijk debat

Art and inspiration
Audiovisueel - 36 full colour images for use in schools and parishes
Locatie: Mechelen
36 digitale beelden in kleur over het leven, het lijden en de dood van Jezus, voor gebruik in powerpoint, in liturgie,
als prent.

As it is in heaven
Audiovisueel
Locatie: Mechelen, Gent
De wereldberoemde dirigent Daniel Daréus staat elke dag op het podium. Tot hij een hartaanval krijgt en het op
doktersadvies rustiger aan moet doen. Hij keert terug naar zijn geboortedorp en neemt een andere naam aan om
zijn aanwezigheid geheim te houden. In die tijd van bezinning moet hij onder ogen zien dat zijn carrière slechts
een vlucht was uit zijn ongelukkige jeugdjaren. En dat terwijl hij juist weer woont tussen dezelfde mensen van
toen. Zweedse film met Nederlandse ondertiteling.

aspiboek
Boek
Locatie: Geen.

Atlas van de belevingswereld
Boek - Op zoek naar uw innerlijke rijkdom
Locatie: Antwerpen
Atlas van de belevingswereld is een originele en verhelderende weergave van ervaringen, gevoel en belevenissen.
Op het eerste gezicht ziet u kaarten uit een atlas van een ver weg gelegen gebied, maar een nadere blik leert u dat
u naar een andere wereld kijkt. De traditionele namen van plaatsen, rivieren, gebergten enz. werden vervangen
door begrippen, ideeën en aspecten van het leven.

Au revoir les enfants
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
Frankrijk, WO II: de jonge Julien Quintin, keert na de kerstvakantie terug naar het katholieke internaat waar hij
school loopt. Daar sluit hij vriendschap met de nieuwe leerling, Jean Bonnet. Julien is zeer geïntrigeerd door Jean.
Wanneer hij op een nacht wakker wordt, ziet hij dat Jean een kippah draagt en in het Hebreeuws bidt. Julien
begrijpt dat zijn nieuwe vriend Joods is. Père Jean, het schoolhoofd, heeft Jean en enkele andere Joodse jongens
aangenomen op zijn school in de hoop hen te redden van de nazi's.

Augustinus de Zielzorger
Boek - Een studie over de praktijk van een kerkvader
Locatie: Mechelen
Dit boek geeft een beeld van het werk van Augustinus in de kerk eerst als monnik en daarna als priester en
bisschop. In zijn preken komt zijn standpunt over volksdevotie naar voren. Naast de mens Augustinus krijgt de
lezer ook een beeld van het leven van alledag in de vierde en vijfde eeuw.

Augustinus voor amateur-theologen
Boek
Locatie: Antwerpen
De naam van Augustinus roept het soort erkenning op die over het algemeen hoort bij grote faam of grote
bekendheid. Tegelijk heeft zo een bekendheid ook een prijskaartje. Wat mensen weten over Augustinus, beperkt
zich vaak tot een karikatuur. De auteur vertelt op een toegankelijke wijze over het leven en het denken van
Augustinus van Hippo. Hij maakt hierbij vooral gebruik van diens beroemde belijdenissen.

Autoritair of antiautoritair opvoeden?
Boek
Locatie: Antwerpen

Avatar filmverwerking
Boek
Locatie: Hasselt
De film Avatar vertelt via een fictieve verhaallijn een niet zo fictieve realiteit.
Met enkel oog voor winstbejag wil een mijnbouwfirma een dure grondstof delven. Er is echter één probleem: op de
plek van de geplande mijn leeft een volk dat niet bereid is haar thuisland zomaar te verlaten. Daardoor worden zij
met geweld verdreven, hun thuis vernietigd. Dit neemt niet weg dat het volk blijft verlangen naar de plek waar zij
oorspronkelijk leefden. Daarop besluiten de verschillende stammen om samen te werken in een verzet tegen de
firma. Door hun samenwerking slaagt het volk in haar opzet.
Het verhaal toont zo het vernietigende effect dat een firma kan hebben wanneer zij enkel oog heeft voor winst en
een ander volk als primitief, en dus minderwaardig, beschouwd. Daarnaast toont het de kracht die uitgaat van
“menselijke” relaties tegen een overheersende macht. Dit sluit nauw aan bij vele jaarcampagnes van bijvoorbeeld
Broederlijk Delen, maar ook met de encycliek van paus Franciscus "Laudato si".

Averbodes Jeugdbijbel
Boek
Locatie: Gent, Mechelen
Bijbelverhalen voor kinderen vanaf 10 jaar.

Ayubowan
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
CD met 18 liederen van Carlos Desoete, gezongen door het koor Solied.

Babbelspel
Spel - Spelenderwijs inzicht krijgen in een aantal sociale vaardigheden
Locatie: Mechelen, Gent
Het babbelspel nodigt op een speelse manier uit om in een aantal sociale en interpersoonlijke vaardigheden
concreet te oefenen.

Babel
Audiovisueel
Locatie: Mechelen, Hasselt, Gent
Deze film (105 minuten) is het laatste deel van een trilogie. Twee jongens testen in klein dorpje in Marokko
stiekem het geweer van hun vader. Een enkel geweerschot veroorzaakt een kettingreactie, die de levens van
mensen op drie continenten met elkaar verbindt, maar ook voorgoed verandert.
Leeftijd: 12+

Bagdad Café
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
Deze komische film speelt zich af in een afgelegen motel in de Mojave woestijn rond twee vrouwen die nog maar
nhet van hun respectievelijke mannen gescheiden zijn en de vriendschap die tussen deze vrouwen ontstaat. De
film toont een vertederend en eigenzinnig beeld van de Verenigde Staten als land waar ruimte is voor
zelfontdekking en individualiteit.
Leeftijd: alle Duur: 95 min.

Baggerboek
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Brugge, Hasselt, Gent
Dit boek biedt een brede waaier van teksten aan. Er zijn gebeden, maar ook rustige bespiegelingen. Bepaalde
teksten vertrekken vanuit een duidelijk christelijke achtergrond, andere bewust niet. Er is een afwisseling van
lange mijmeringen en korte doordenkertjes. Er zijn teksten voor jongere kinderen, maar meer voor oudere
jongeren. Daarnaast vind je nog kadertjes met tips en aandachtspunten, die gegroeid zijn vanuit concrete
ervaringen en gebeurtenissen.

Balance
Spel
Locatie: Mechelen, Gent
De spelers worden uitgedaagd na te denken over 3 aspecten van hun toekomst. Ze moeten een evenwicht zoeken
tussen hun job, hun privé- of gezinsleven en hun sociaal leven. Om dit evenwicht te bereiken, moeten ze
voortdurend keuzes maken. Een balansschijf visualiseert het te bereiken evenwicht tussen werk/school, vrije
tijd/engagement en gezin/zorg.

Balance
Audiovisueel
Locatie: Mechelen, Gent
Kortfilm (8 min) op DVD en video, over een groep mensen die in balans proberen te blijven op een hellend vlak.
Met bijhorende werkvorm in de jaarthemamap ´Lopend vuur´.
Vanaf 10 jaar.
De film behaalde meerdere prijzen, waaronder een oscar voor de beste kortfilm in 1990.

Ballingen, buren en buitenlanders
Boek - De vreemdeling in de bijbel
Locatie: Mechelen
Na een algemene inleiding over de positie van vreemdelingen in de bijbelse wereld, volgen 11 bijbelfragmenten
waarin het thema een rol speelt. Bij elk fragment horen een toelichting en enkele verwerkingsvragen.

Banana boom boom !
Spel
Locatie: Geen.
Spel rond eerlijke bananenhandel voor spelers van 12 - 18 jaar.

Band of Brothers
Audiovisueel - Serie
Locatie: Hasselt
Band of Brothers, naar de bestseller van Stephen E. Ambrose, vertelt het verhaal van Easy Company, een
legereenheid van het 506e Regiment van de 101st Airborne Division van het Amerikaanse leger. Het waargebeurde
relaas, gebaseerd op interviews met overlevenden en op dagboeken en brieven van soldaten van Easy Company,
volgt hun belevenissen op de voet… van de uitzonderlijke moed die ze aan de dag legden tot de
onbeschrijfelijkeangsten die ze doorstonden. Als elite-commando's werden ze in de vroegemorgen van D-Day
boven Frankrijk gedropt, vochten ze mee tijdens het Ardennenoffensief en veroverden ze Hitlers Adelaarsnest in
Berchtesgaden. Hun eenheid leed enorme verliezen. Hun naam werd legendarisch.

Baobab
Spel
Locatie: Gent, Mechelen
Met woord, muziek en beeld roepen we voor kinderen en jongeren een minder vertrouwde wereld op. Deze reeks
activiteiten is zeker de moeite waard in de missiemaand of op een ander moment van het jaar om verbonden te
zijn met mede gelovigen uit het zuiden.

Barst van levensvreugde
Boek - Het verhaal van elke mens als kleinde profeet
Locatie: Hasselt
Ben je nog niet afgeleefd, droom je nog, stel je nog vragen? Verlang je naar gelukkig zijn? Dit animatieboek vol
'korrels van kiemend graan' helpt je om te barsten van levensvreugde. Het opent vensters, nieuwe perspectieven.
Het roept je op om samen stil te staan bij de heel kleine dingen. Het geeft een stoot om op te staan en om dag in
dag uit te herbeginnen. Kortom het boek leert je (ook aan de hand van werkvormen) om een kleien profeet te
worden.

Basismap voor vormselkatechisten
Boek
Locatie: Gent
Deze map bevat 7 hoofdstukken over "alles" waarmee de catechist kan te maken hebben. Tevens staan er
trefwoorden aangegeven en kan de "inhoud" naar believen worden gebruikt.

Beautiful boy
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
Het wankele huwelijk van Bill en Kate wordt hevig op de proef gesteld als blijkt dat hun zoon de schutter is van een
aanslag op een universiteit. Verdoofd door de tragische gebeurtenis worstelen ze zich door de beschuldigingen
vanuit de media en is het al snel duidelijk dat ze volledig op elkaar aangewezen zijn. Alle hoop op een gelukkig
leven lijkt verloren tot ze besluiten om hun schuldgevoelens, woede en verdriet onder ogen te komen.

Beddengoed
Boek - Voorbehoedmiddelengids voor jongeren
Locatie: Geen.
Een brochure rond voorbehoedsmiddelen voor jongeren

Bede-rally
Spel
Locatie: Mechelen, Gent
Dit spel is geschikt voor het gebruik in catechesegroepen voor jongeren. Het begrip solidariteit staat centraal. Elke
speler vertrekt uit een hoofdstad, en reist langs verschillende bedevaartsoorden. Onderweg moet hij vragen
beantwoorden en een puzzel maken. Er is een binnenhuisversie, een buitenversie, een korte en een lange versie
van het spel.

Beelden van Jezus
Boek
Locatie: Antwerpen
Jezus, dat is voor velen geen boeiend thema meer. De beelden die men van hem kent, zijn te vaag, te onduidelijk,
te weinig van deze wereld. Anselm Grün schetst vijftig nieuwe beelden van Jezus: Jezus de schismaticus, Jezus de
vriend van vrouwen, Jezus de veelvraat en de slemper, de buitenlander... Jezus wordt hier weer een persoon
waarmee je in conflict kunt komen - levend, helder en niet clichématig, een provocatie voor orthodoxe mensen

Beeldspraak
Boek - de bijbel naverteld voor jonge mensen
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Gent
De bijbel naverteld voor jonge mensen. Bijbelse verhalen met andere beelden in de taal van jonge mensen

Beertje klein en grote wolf
Boek
Locatie: Antwerpen
Grote wolf lijkt de dikke vriend van beertje klein te zijn. Ze spelen veel samen. Grote wolf streelt en kietelt. Leuk!
Maar dat duurt niet lang want na een tijdje doet hij beertje klein pijn. Wat gaat beertje klein nu doen?

Begeleiderskit
Spel
Locatie: Antwerpen
Te gebruiken voor bezinningsdagen, kampen enz. Er zijn verschillende spelen en gesprekstechnieken in terug te
vinden die stil staan bij zelfkennis en geloven.

begin maar: vastenbezinning voor jongeren en volwassenen
Boek
Locatie: Antwerpen

Beginnen in het nieuwe testament
Boek
Locatie: Mechelen
Dit boekje is geschreven voor iedereen die een eenvoudige introductie zoekt op de thema´s en gebeurtenissen in
het Nieuwe Testament. Het gaat over Jezus zelf, over zijn leven, zijn werk en zijn boodschap.

Beginnen maar
Themakoffer
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Gent
De materialenkoffer 'Beginnen maar' bevat een geheel van teksten, liedjes, spelletjes en decoraties, speciaal voor
de allerkleinsten van 1 tot 5 jaar. Het gaat over begin, groei, liefde en zorg. Alle zintuigen komen aan bod. Geloven
begint met je samen verwonderen.

Behoud de begeerte
Boek
Locatie: Antwerpen
In alfabetische volgorde maken verschillende auteurs in dit boek hun opwachting. In de taal van de liefde, lust,
begeerte, en aanverwante aangename ongemakken

Being Church, Doing Life
Boek
Locatie: Antwerpen
Een boek van de Engelse professor theologie Michael Moynagh over het zoeken naar verfrissende en vernieuwende
vormen van kerk zijn. Veel inspiratie, concrete werkvormen, maar het boek is Engelstalig.

Belfedar
Spel - samenwerken of het besterven ... van het lachen
Locatie: Mechelen
Belfedar is actief gezelschapsspel met 246 uitdagingen. De spelers leren samenwerken om de overwinning in de
wacht te slepen. Met Belfedar ontwikkelen de spelers op een amusante manier sociale vaardigheden. Die zijn
cruciaal om geweld te voorkomen en conflicten op een positieve manier aan te pakken.

Ben ik zo angstaanjagend?
Boek - tien jongens en meisjes vertellen hoe het is om kanker te hebben
Locatie: Geen.
In dit boek vertellen 10 jongens en meisjes hoe het is kanker te hebben. Ze vertellen openhartig over hun angsten
en twijfels, maar ook over de hoop op genezing en hun plannen voor de toekomst. Ze kletsen ook over grappige
gebeurtenissen en hoe ze in de watten worden gelegd door de verpleegkundigen en over de extra aandacht die ze
krijgen.

Ben je hier of ben je daar?
Boek - Mijn werk- en herinneringsboek
Locatie: Hasselt
Dit boek is gemaakt voor jou. Jij hebt iemand verloren om wie je veel geeft of die je goede kende. Het verdriet
gaat niet zomaar over en je hebt er ook niet altijd zin in om er over te praten. Soms wil je je gewoon terugtrekken
met je verdriet. Dan is het fijn om dit werkboek te hebben. Je kunt je gevoelens er in kwijt, je herinneringen er in
vastleggen, er troost in zoeken op momenten die jou uitkomen. Het is een boek helemaal voor jezelf maar als je
dat wilt kun je het ook aan iemand anders laten lezen. Soms is dat gemakkelijker dan er over praten.

Ben jij de ware Jacob?
Themakoffer
Locatie: Mechelen
Themakoffer ontworpen n.a.v. het pluskamp 2009. Werkvormen bij het bijbelverhaal van Jakob

Ben X
Audiovisueel
Locatie: Hasselt, Gent
Ben is een eenzame, licht autistische jongen die op school zwaar gepest wordt. Hij probeert de echte wereld zoveel
mogelijk te ontvluchten en kruipt daarbij steeds dieper in zijn droomwereld: een virtuele wereld in een
computergame. Wanneer ben voor de zoveelste keer het slachtoffer wordt van zijn pestende klasgeoten, slaan de
stoppen door en wil dood, hij wil een 'end game' zoals hij het zelf noemt. Zijn internetvriendin neemt de trein om
hem op te zoeken...
Leeftijd: 12+ Duu 90 min.

Bend it like Beckham
Audiovisueel
Locatie: Brugge, , Hasselt
Jess, een meisje van Indiase afkomst, is achttien jaar en in tegenstelling tot 'normale meisjes' heeft ze één grote
passie: voetballen. Haar grote voorbeeld is speler David Beckham en ze ziet voor zichzelf een grootse toekomst als
professioneel voetballer. Haar conservatieve en traditionele ouders kunnen zich daar helemaal niet in vinden en
storen zich al aan de speelse partijtjes voetbal die Jess in het park speelt. Haar moeder wil niets liever dan dat
haar dochter gewoon een leuke man trouwt en leert hoe ze moet koken. Ondertussen heeft Jess kennisgemaakt
met Jules die haar vraagt eens langs te komen bij het dameselftal de Hounslow Harriers...

Benjamin IJ. Beer
Boek
Locatie: Mechelen
Een verhaal en versjes over een berenfamilie

Bergen met een boodschap
Audiovisueel - Bijbelstudies over geestelijke hoogte- en dieptepunten
Locatie: Mechelen
Negen korte filmpjes voeren ons langs de bergtoppen uit Israël. Arie van der Veer legt uit hoe de hoogtepunten
van Israëls geschiedenis op deze bergtoppen plaatsvonden.

Bernadette heeft iets gezien
Boek
Locatie: Mechelen
Een strip die het verhaal vertelt van Bernadette Soubirous. Jean-Baptiste Estrade en commissaris Jacomet
ondervragen de kleine Bernadette die beweert dat ze de Maagd Maria heeft gezien in de grot van Massabielle. Ze
komen er al snel achter dat het niet om een complot of een verzinsel gaat, maar om een echte verschijning…

Beroepskracht versus vrijwilliger
Boek - Met welke verwachtingen komen vrijwilligers in je organisatie werken, en hoe pluk je hier de vruchten van?
Locatie: Mechelen
Dit stagewerkstuk zoekt naar de oorzaak van mogelijke spanning tussen beroepskrachten en vrijwilligers.
Vrijwilligers hebben hun eigen motivatie en beroepskrachten moeten daarmee leren omgaan.

Bestaat God? en andere geloofsvragen
Boek
Locatie: Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Gent
Veel jonge mensen denken na over grote vragen zoals Waar komt de aarde vandaan? en Hoe weet ik zeker dat God
echt bestaat? Op deze en vele andere vragen wordt door verschillende deskundigen op een toegankelijke en
heldere manier antwoord gegeven. Elk hoofdstuk eindigt met nuttige en prikkelende gespreksvragen om verder te
denken en te praten.

Beter samen?
Boek - Denk- en doepistes voor een toegankelijk jeugdwerk in Vlaanderen
Locatie: Hasselt
België biedt een brede waaier aan ontmoetings- en ontspanningsmogelijkheden voor jongeren. Toch blijkt een
aantal jongerengroepen opvallend afwezig in het jeugdwerkverhaal. Daarom zette de Stichting P&V het project
“Beter samen? Jongeren voor toegankelijk jeugdwerk!” op poten. Een meerjarenproject dat het debat rond het
toegankelijkheidsvraagstuk over de verschillende jongerenrelevante sectoren heen wil aanzwengelen en jongeren
hierbij zelf aan het werk wil zetten. Dit boek is een neerslag van de tweetalige studiedag die plaatsvond op 10
december 2004 ter voorbereiding van dit project.

Beter zorgen voor jezelf
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit boek wil een uitnodiging zijn om even stil te staan bij je leven, en er de motivatie uit te halen om enkele dingen
te verbeteren.
Het biedt een heldere uiteenzetting van de gouden regels om beter voor jezelf te zorgen.

Bevriend met je schaduw, je onbeminde zijde
Boek
Locatie: Antwerpen
'Onze schaduw, dat is alles wat wij naar het onbewuste verdrongen hebben, uit schrik verworpen te worden door
de mensen die in onze opvoeding een beslissende rol hebben gespeeld.'
Als we die verdrongen en onbeminde zijde haar rechtmatige plaats in het geheel van onze persoonlijkheid geven,
dan groeien we door tot een nieuw psychisch en spiritueel evenwicht.

Bevrijd je verdriet
Boek
Locatie: Antwerpen
Nouwen doet recht aan de menselijke vragen over rouwen en lijden - Waarom laat God dit toe?- en richt zich op de
diepere vraag: Hoe kunnen we het leed een plaats geven, zonder het te ontkennen

Bevroren kamers
Boek
Locatie: Antwerpen
Een jongeman staat op een brug in het park. In zijn handen heeft hij een brief en een roos. Hij wacht. Hij wacht op
de ontknoping van een verhaal dat begon met een broer en een zus in een verlaten slagerij. Hun vader is weg en
hun moeder heeft koelere oorden opgezocht.
De auteur verrast je met dit verhaal dat balanceert tussen slapstick en tragiek.

Beyond the hills
Audiovisueel
Locatie: Mechelen, Gent
De film vertelt van de intense vriendschap tussen Alina en Voichita. Allebei zijn ze samen in een weeshuis
opgegroeid. Voichita is het klooster in gegaan en wijdt haar leven aan God, Alina is naar Duitsland vertrokken.
Eenmaal terug blijkt haar bezoek aan het klooster maar één doel te hebben: Voichita overtuigen dat ze bij haar
moet komen wonen. Maar dat ziet Voichita helemaal niet zitten. Wanneer goed en wel duidelijk wordt wat deze
twee vrouwen met elkaar delen, heeft het verhaal reeds de wanhoop bereikt, een gevoel dat als antithese van
geloof de rest van de film zal blijven overheersen. Wat we te zien krijgen is een donker drama over passie en
paranoia binnen een kloostergemeenschap, die er alsmaar meer van overtuigd geraakt dat de bezoekster door de
duivel bezeten is.
BEYOND THE HILLS is in de eerste plaats een film geworden over liefde en vrije wil, over hoe emoties ons denken
omtrent goed en kwaad kan uitzuiveren. De filmregisseur stelt vast dat heel wat van de droevigste passages in de
wereldgeschiedenis in naam van het geloof konden plaats vinden omdat men er altijd van overtuigd was dat men
de goede zaak diende.
BEYOND THE HILLS gaat over hoe dat soort geloof ervaren wordt, over hoeveel aandacht deze kloosterlingen voor
religieuze tradities en regels hebben. Maar ook over hoe weinig van die christelijke waarden worden toegepast in
het dagelijkse leven. Voor hem is ‘onverschilligheid’ de grootste zonde van allemaal. Maar is dat volgens het geloof
wel een zonde? Het is in elk geval geen hoofdzonde. Wat is het dan wel? Onverschilligheid, omdat men er voor
kiest niet te willen weten, voedt het kwade en op een subtiele manier is de hele film daarvan doordrongen.
Want in essentie gaat BEYOND THE HILLS over de meningen en keuzes die we voor onszelf maken op grond van
onze achtergrond en opvoeding. Hierdoor krijgt het geloof uit deze film een universele betekenis, het maakt deel
uit van hun identiteit, als gevolg van een keuze die jaren geleden is gemaakt. Wat voor de toeschouwer erg
beklemmend werkt is dat Mungiu eigenlijk filmisch niet met deze mentaliteit afrekent. Het contrast tussen de
kloosterorde, gefilmd in beelden die bijna zwart-wit aanvoelen, en de moderne samenleving, waar een
kleurenlaagje de dagdagelijkse ellende maskeert, lijkt vaak een puur visuele keuze. Want wanneer Alina terug naar
haar pleeggezin wordt gestuurd, de wereld van alledag, blijkt ze inmiddels ook al door een ander weeskind
vervangen. Dat besef is hard en zonder enig kader.

Bezinnen rond het thema tijd
Boek
Locatie: Hasselt
Een uitgave van KLJ met bezinningsteksten rond de tijd en met de jaarthemaviering 1996-1997.

Bezinning en gebed
Boek
Locatie: Mechelen
Luisteren naar de stem van God; het gebed verdiept niet alleen onze liefde tot God, maar maakt ons vollediger
mens

Bezinningen
Boek - Het jaar rond
Locatie: Hasselt
Een aanvullende uitgave met bezinningsteksten bij de Pastorale Map K.L.J

Bezoek aan de hemel
Boek
Locatie: Mechelen
Een fantastisch verhaal voor kinderen van 8 tot 12 jaar die een broertje of zusje, vriendje of vriendinnetje zijn
kwijtgeraakt. Maar het boek kan ook ouders troosten als ze het verhaal voorlezen.

Bi-ba-Bijbel-oe
Boek - creatief met verhalen uit het Oude Testament
Locatie: Mechelen
Zeven bijbelverhalen, met bijhorende werkvormen en spelletjes. Voor kinderen van 10 - 12 jaar.
De verhalen zijn : het scheppingsverhaal, de toren van Babel, het verhaal van Abraham, het verhaal van Mozes,
het verhaal van Elia, het verhaal van Esther, en het verhaal van Job.

Bi-ba-bijbel-oe (8+)
Boek - creatief met verhalen uit het oude testament
Locatie: Mechelen
Verhalen doen nadenken. Bijbelverhalen doen dat zeker. Door het lezen en beleven van de Bijbel wordt het
mogelijk God in je eigen leven te ontdekken. Maar...
... je vindt het niet zo evident om aan de slag te gaan met bijbelverhalen? Dan is Bi-ba-Bijbel-oe de oplossing voor
jouw probleem!
In Bi-ba-Bijbel-oe vind je verhalen uit het Oude Testament én bij elk verhaal aanzetten en ideeën om na te denken
over de inhoud van het verhaal, over de interpretatie ervan en over de link naar het eigen leven. Dit gebeurt aan
de hand van gevarieerde en speelse denk-, praat-, schrijf- en doe-opdrachten (kringgesprekken, stripverhaaltjes,
puzzelopdrachten, ganzenbordspel, woordzoekers...) die aansluiten bij de leef- en belevingswereld van de
kinderen.
Bi-ba-Bijbel-oe is perfect bruikbaar in de tweede graad basisonderwijs (eventueel als aansluiting bij een bestaande
godsdienstmethode, maar ook los daarvan) en kan ook leerjaaroverschrijdend gebruikt worden;
Bi-ba-Bijbel-oe is conform de eindtermen basisonderwijs;
Bi-ba-Bijbel-oe vermeldt de doelen waarrond gewerkt wordt;
Bi-ba-Bijbel-oe is ook buiten het onderwijs uitermate bruikbaar, bv. bij (kinder)nevendiensten, voor individueel
gebruik thuis...

Bible Drops
Boek
Locatie: Geen.
Bible Drops daagt jongeren uit om een verhaal te droppen op een locatie waar dit verhaal voor hen een
(hedendaagse) betekenis heeft gekregen of waar het verhaal hen heeft geraakt. Via de website en mobiele
webapplicatie kunnen ze de plaats aanduiden waar dit verhaal voor hen past en dit versterken met een foto of
fragmenttekst. De kaart vol met Bible Drops is alvast de moeite waard om te ontdekken.

Bibliodrama
Boek
Locatie: Antwerpen, Gent

Bibliodrama begeleiden
Boek - Wegwijzers voor de praktijk
Locatie: Mechelen, Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent
Bibliodrama is een vorm van speels en dramatiserend omgaan met bijbelverhalen. Dit boek bevat creatieve en
speelse werkvormen om diepgaand met bijbelverhalen aan de slag te gaan met kinderen, jongeren en
volwassenen. Het is een instructief praktijkboek voor het zorgvuldig en kwaliteitsvol begeleiden van bibliodrama.
Het bevat achtergrond en duiding bij de begeleidingspraktijk.

Bibliodrama met kinderen
Boek
Locatie: Mechelen, Hasselt, Gent
Dit boek is een vademecum voor wie op een boeiende manier met kinderen bijbelverhalen wil beleven. De auteurs
willen vooral concrete werkvormen aanbieden voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Bidden
Boek - door jongeren uit de hele wereld
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Oliviero Toscani is de schepper van de Benetton-campagnes die de ideeën over reclame wereldwijd hebben
veranderd. In 1993 richtte hij Fabrica op, een onderzoekscentrum voor communicatie, dat wordt gefinancierd door
Benetton. Jonge mensen uit de gehele wereld worden uitgenodigd om nieuwe talen op het gebied van grafiek,
design, fotografie, nieuwe media, film en video te onderzoeken. De uitkomsten worden vervolgens toegepast in
concrete projecten, waarvan dit boek een voorbeeld is.

Bidden
Boek
Locatie: Mechelen
De schrijfster geeft aan welke gebedsvormen er zijn, hoe je kunt leren bidden en wat voor gevolgen het heeft voor
je leven. Achterin het gebedsboekje zijn er gespreksvragen opgenomen, geschikt voor gespreksgroepen.

Bidden
Tijdschrift
Locatie: Mechelen
Hoe kunnen jongeren thuis, in de kerk en op school leren bidden?

Bidden
Boek - Het meest intieme gesprek
Locatie: Mechelen, Gent
Wat is bidden eigenlijk? Dit boekje wil mensen (ook jongeren) helpen die willen bidden op hun eigen manier, buiten
een kerkelijk verband. Bidden is niet langer ouderwets en alleen maar voorbehouden voor kerkgangers. Je kunt
alleen bidden, samen bidden, voor iemand bidden, maar de voorwaarde blijft natuurlijk dat je de tijd neemt om te
bidden.

Bidden met de kerkvaders
Boek
Locatie: Hasselt
Een verzameling van vertaalde en becommentarieerde gebeden van de kerkvaders, de invloedrijke theologen en
schrijvers uit de vroege christelijke kerk. Bidden met de kerkvaders is een verfrissende en herbronnende terugkeer
naar de vroegste tijden van het christendom.

Bidden met het lichaam
Boek
Locatie: Antwerpen
Nu eens geen boek over yoga of zen en toch over de rol van het lichaam bij het gebed. De auteurs, beiden
karmeliet, blijken goed op de hoogte van wat zich vandaag uit het oosten aandient. Niet het hele onderwerp
'gebed' wordt hier besproken. De bedoeling is een weg te wijzen naar integrale beleving van het gebed, waarbij
heel de mens, dus ook zijn lichaam, mag meebidden. Vanuit een echt christelijke visie op het lichaam, die de diepe
symboliek ervan tot volle rijkdom doet komen, wordt de plaats van het lichaam bij de meditatie belicht. Aan de
hand van een dertigtal foto's van gebedshoudingen wordt concreet aangetoond hoe het lichaam in de dagelijkse
beleving van het bidden kan worden opgenomen. Dit boek nodigt ons uit om ook zelf dit gebed van het lichaam te
beoefenen. Het baant een weg naar bidden van de geest

Bidden thuis
Boek - Gezinsgebedenboek
Locatie: Mechelen, Gent
Bidden dag in dag uit, bidden doorheen het jaar, bidden doorheen het leven

Bij noordnoordwest
Boek
Locatie: Geen.
Gedichtenbundel van Barbara Goethals

Bij ons in de tent
Boek
Locatie: Antwerpen
Een lees- en vertelboek waarbij je ook iets leert over het leven in gemeenschap

Bijbel
Boek - Nieuwe Testament/psalmen
Locatie: Brussel, Gent
Frisse vertaling van Nieuwe Testament en psalmen.

Bijbel in 1000 seconden
Boek
Locatie: Mechelen, Gent, Hasselt
Liturgiemap voor gezinsvieringen en kindernevendiensten. Er is een blad voor elke feestdag en voor elke zondag
van het liturgisch jaar. De lezing van de dag wordt toegelicht en hertaald voor kinderen. Op de bijhorende website
www.bijbelin1000seconden.be vind je suggesties voor kindernevendiensten.

Bijbel in gewone taal
Boek
Locatie: Mechelen, Antwerpen, Gent
De Bijbel in Gewone Taal is een vertaling van de Bijbel in duidelijke taal. Deze vertaling maakt de Bijbel voor
iedereen begrijpelijk. Het gebruik van de gewone taal brengt de tekst dichtbij. Zo kan iedereen ervaren wat de
Bijbel mensen van nu te zeggen heeft.

Bijbel voor de jeugd - het nieuwe testament
Boek
Locatie: Brussel, Gent
Het Nieuwe Testament op een jeugdige manier verwoord. Vanaf 10 jaar.

Bijbel voor de jeugd - het oude testament
Boek
Locatie: Brussel, Antwerpen, Brugge, Gent
Het oude testament verteld voor jongeren

Bijbel voor de kinderen
Boek
Locatie: Gent
Deze kinderbijbel is een geloofsboek waarin de verhalen een bepaalde boodschap willen overbrengen. Hij is
geschreven als voorleesboek in het gezin voor kinderen van 9 jaar en ouder. Deze bewerking van de bijbel wil een
samenhang brengen van de verhalen, en wordt vooral gebruikt in het godsdienstonderwijs.

Bijbel voor kinderen: nieuwe testament
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Gent
De bijbel bevat een schat aan eeuwenoude verhalen over mensen en hun verhouding tot god. Hoe kunnen we die
verhalen zo helder en toegankelijk mogelijk maken voor jonge kinderen? Met deze vraag als leidraad schreven de
auteurs dit nieuwe testament

Bijbel voor kinderen: oude testament
Boek
Locatie: Antwerpen, , Gent
Met deze bijbel hebben de auteurs een duidelijk doel voor ogen: het toegankelijk en helder vertellen van de
eeuwenoude verhalen over mensen en hun verhouding tot god. In dit oude testament lezen we hoe god de wereld
schiep en samen met Zijn volk op weg ging naar het beloofde land. Het werd een lange reis vol tegenslagen en
gevaren. Maar er gebeurden ook de wonderlijkste dingen

Bijbelen
Boek - ... is een werkwoord ...
Locatie: Mechelen, Gent
Bundel werkvormen op basis van bijbelverhalen. Voor jongeren vanaf 12 jaar.

Bijbeleven
Tijdschrift
Locatie: Mechelen
Reeks katernen over hoe omgaan met de bijbel : samen bijbel lezen, bibliodrama, het Marcusevangelie; bijbel voor
kinderen; de kindheidsverhalen.

Bijbelgids
Boek
Locatie: Mechelen
Wat weten wij over de Bijbel? Hoe kwam hij tot stand? Wat voor teksten staan erin? Wat weten we over de tijd
waarin hij ontstond? Welke invloed heeft de Bijbel door de tijden heen gehad?

Bijbels kwartet
Spel - Speel en leer met plezier
Locatie: Hasselt
Een simpel maar super leuk Bijbels spel voor het hele gezin? Het Bijbels Kwartet is daar helemaal voor geschikt.
Dit kwartet is niet alleen leuk om te spelen zoals elk kwartet, het leert de spelers namelijk ook verhalen en weetjes
uit de Bijbel. De passende afbeeldingen maakt het juist voor de kinderen erg toegankelijk!

Bijbels liedboek
Boek
Locatie: Hasselt
Een boek vol liturgische en Bijbelse liederen.

Bijbelse encyclopedie
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Naslagwerk dat de weg wijst bij het lezen en begrijpen van de bijbel, aangepast aan de nieuwe bijbelvertaling van
2004.

Bijbelse landkaarten
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Vier grote landkaarten : Het oude Oosten in de tijd van het Oude Testament; Israël in de tijd van de Koningen;
Palestina in de tijd van het Nieuwe Testament, en de reizen van de apostel Paulus.

Bijbelse symboolpanelen
Spel - Jezus en Thomas
Locatie: Mechelen, Gent, Hasselt, Brugge
Met deze werkvorm kunnen jongeren leren omgaan met Bijbelverhalen op een heel andere manier. Ze worden
uitgedaagd om aan de hand van symbolen een Bijbelverhaal uit te beelden in één overzichtsbeeld. Het werken met
deze symboolpanelen is niet zo’n traditionele methodiek, maar echt de moeite waard!
Leeftijd: 16+
Aantal spelers: 3-20
Duur: 60-90 min

Bijbelse verhalen voor jonge kinderen
Boek
Locatie: Gent
Kinderbijbel.

Bijbelsevolksspelen
Themakoffer
Locatie: Brugge
Bijbelse volksspelen die zich toespitsen op 11 verhalen uit de bijbel. De spelen willen de vormelingen laten kennis
maken met de bijbel, op een plezante manier. Niet enkel de verhalen horen, maar ook de boodschap eruit halen en
vertalen naar het eigen leven.

Bijbelverhalen in beeld
Boek
Locatie: Antwerpen
Een ringmap met 112 paginagrote kleurprenten om bijbelverhalen te vertellen en actief te verwerken in de klas.
Met een handleiding voor kleuteronderwijzers, catechisten of leerkrachten van de 1e graad in het basisonderwijs

Bijbelverhalen opnieuw verteld
Boek
Locatie: Antwerpen

Bijbelverhalen voor jou
Boek
Locatie: Mechelen
In deze kinderbijbel ontmoet je 30 belangrijke personen - bekende bijbelfiguren zoals Abraham en Paulus, maar
ook minder bekende zoals Amos en Priscilla. Na elk verhaal is een verwerkingsdeel te vinden, met vragen, weetjes
en gebeden. Geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Bijna gezoend
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Een verzameling van gedichten van jongeren tussen 12 en 20 jaar die deelnamen aan de kinder- en
jongerenpoëzieprijs in 2003

Bijzonder bijbels beestenboek
Boek - 12 bijbelse dieren aan het woord
Locatie: Geen.
Dit boek is bijzonder omdat niet een verteller maar een bijbels dier aan het woord is waarin het eigen karakter
naar boven komt. Maar het is ook bijzonder bijbels, de bijbeltekst wordt nauwkeurig gevolgd, niets wordt
weggelaten - er wordt alleen aan toegevoegd. En tenslotte, een beestenboek, niet de mens maar het dier staat
centraal.

Binnen deze muren
Boek
Locatie: Geen.
In zijn debuutbundel tracht maarten crappé het ongrijpbare tussen twee personen weer te geven.

BinnensteBuiten
Boek - Pleidooi voor een aansprekende Kerk
Locatie: Brussel, Gent
In dit boek wordt een inspirerend perspectief geboden op de Kerk van morgen. Er worden naast fundamentele
oriëntaties ook concrete aanzetten voor de geloofspraktijk aangeboden.

Binnentreden in het lijden
Boek
Locatie: Mechelen
Kruisweg, waarvan de beelden werden gemaakt door volwassenen met een mentale handicap, en waarbij de
begeleidende teksten en gebeden werden geschreven door Iny Driessen.

Black-Box
Spel
Locatie: Antwerpen, Gent
Blackbox test uit of je weet hoe anderen jou als persoon ervaren. Steeds worden er vragen gesteld zoals “Wie in
deze groep wil het liefste beroemd worden?” Iedereen moet een naam opschrijven. Zelf moet je een inschatting
kunnen maken of mensen je hebben opgeschreven of niet. Soms zul je versteld staan van de antwoorden die
anderen over jou kunnen geven.
Gaat in op de vraag: Hoe zien anderen mij?
Voorwaarde: vertrouwen en veiligheid in de groep.
Je moet goed weten waar je aan begint, als je dit spel wilt spelen. De spelers moeten geen onbekenden van elkaar
zijn en tegen een stootje kunnen. De waarheid kan soms hard aankomen. Maar als je dat aankunt, dan is dit een
fantastisch spel voor een vriendengroep. Je leert elkaar beter kennen en het blijft tot het eind spannend, wie er
gaat winnen. Het zit heel geraffineerd in elkaar, terwijl de stemmen toch anoniem blijven. Je geeft jezelf juist
eerder bloot bij het scoren van de punten, dan bij het geven van stemmen. Stel dat de vraag was "U wilt u zeer
elegant kleden. Aan wie vraagt u advies ?". Je vindt dat je jezelf altijd heel elegant kleedt en gaat voor de meeste
stemmen. Uiteindelijk zit er niet één stem in de doos. Dat komt hard aan en dat kunnen de anderen ook zien. Het
leuke van dit spel is ook, dat dezelfde vragen bij een anders samengesteld gezelschap heel anders uit zullen
pakken. In het ene gezelschap ben je misschien de meest gierige persoon, terwijl je in een ander gezelschap juist
als gul bekend staat. Ik kan niet anders zeggen dan dat dit voor het juiste gezelschap een zeer goed spel is.

Blanco dobbelstenen
Spel
Locatie: Mechelen
Naargelang het spel kan je zelf met krijt de vlakken van de blanco dobbelstenen invullen

Blauwland-Geelland
Spel
Locatie: Mechelen, Gent
In dit simulatiespel worden de spelers in 2 culturele groepen verdeeld : Blauwland & Geelland. Elke groep speelt
een spel dat hun eigen cultuur respecteert. Elke cultuur stuurt ook een waarnemer naar het andere land. Die
waarnemer komt nadien naar zijn eigen land verslag uitbrengen van wat hij in het vreemde land heeft gezien.
Samen met zijn landgenoten probeert hij de andere cultuur te doorgronden.
Dit spel bestaat ook voor jongeren vanaf 12 jaar, onder de naam ´Rafa Rafa´.

Blij u te leren kennen
Boek
Locatie: Geen.
Dit boek geeft vluchtelingenkinderen een gezicht, een verhalenboek met foto's, poëzie en een tekenmap

Blij! Blij!
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit is een boek voor mensen die soms niet blij zijn (voor iedereen van 0 tot 103 jaar dus). Het helpt dan om aan
fijne, rare en leuke dingen te denken. Kijk in dit boek. Dan vergeet je niet dat je blij bent.

Blijde Boodschappenkapittel
Boek
Locatie: Mechelen
Een spel om op eigentijdse wijze na te denken over het imago van de kerk en bijbehorende pr campagne. Met
leuke doe-opdrachten

Blijf dit doen begeleidersboek
Boek - Eerste communieproject
Locatie: Mechelen
In 8 bijeenkomsten worden de kinderen voorbereid op hun eerste communie. Bij dit boek hoort ook een werkboek
voor de kinderen.

Blijf dit doen werkboek
Boek - Eerste communieproject
Locatie: Mechelen
In 8 bijeenkomsten, worden kinderen voorbereid op hun eerste communie. Bij dit project hoort ook een
handleiding voor de catechist.

Blijf geworteld - Jaïrus
Boek - Durf jij op God te vertrouwen
Locatie: Hasselt
In het verhaal van Jaïrus staat het thema 'vertrouwen' centraal. Aan de hand van dit boekje kan je met een groep
jongeren inhoudelijk rond dit thema aan de slag gaan. Ten slotte bevat het boekje ook een uitgewerkt
bezinningsmoment.

Blijf geworteld - Jaïrus: Durf jij op God vertrouwen?
Spel
Locatie: Hasselt

Blijf geworteld - Jona
Boek - Hoe kijk jij naar de wereld?
Locatie: Hasselt
Het hoofdthema in het verhaal van Jona is dat God de schepper is van hemel en aarde, van alle mensen en dieren.
Aan de hand van dit boekje kan je met een groep jongeren inhoudelijk rond dit thema aan de slag gaan. Ten slotte
bevat het boekje ook een uitgewerkt bezinningsmoment.

Blijf geworteld - Jona: Hoe kijk jij naar de wereld?
Spel
Locatie: , , Hasselt

Blijf geworteld - Kaïn
Boek - Wat maakt jou jaloers?
Locatie: Hasselt
Het verhaal van Kaïn en Abel gaat over keuzes die een mens maakt. Aan de hand van dit boekje kan je met een
groep jongeren inhoudelijk rond dit thema aan de slag gaan. Ten slotte bevat het boekje ook een uitgewerkt
bezinningsmoment.

Blijf geworteld - Kaïn: Wat maakt jou jaloers?
Spel
Locatie: Hasselt

Blijf geworteld - Marta
Boek - Luisteren of dienen?
Locatie: Hasselt
In het verhaal van Maria en Marta staat centraal dat het luisteren naar de boodschap van God belangrijker is dan
andere zaken in het leven. Aan de hand van dit boekje kan je met een groep jongeren inhoudelijk rond dit thema
aan de slag gaan. Ten slotte bevat het boekje ook een uitgewerkt bezinningsmoment.

Blijf geworteld - Marta: Luisteren of dienen
Boek
Locatie: Geen.

Blijf geworteld - Marta: Luisteren of dienen?
Spel
Locatie: Hasselt

Blijf geworteld - Mirjam
Boek - Wie ben je?
Locatie: Hasselt
Mirjam speelt een belangrijke rol in het leven van haar broer Mozes, maar ze krijgt daar niet de eer voor die haar
misschien wel toekomt. Aan de hand van dit boekje kan je met een groep jongeren inhoudelijk rond dit thema aan
de slag gaan. Ten slotte bevat het boekje ook een uitgewerkt bezinningsmoment.

Blijf geworteld - Mirjam: Wie ben je?
Spel
Locatie: Hasselt

Blijf geworteld - Mirjam: Wie ben jij?
Spel
Locatie: Geen.

Blijf Geworteld - Ruth
Boek - Durf jij te kiezen?
Locatie: Hasselt
De vraag hoe om te gaan met familieleden die in armoede terechtgekomen zijn, staat centraal in het boek 'Ruth'.
Aan de hand van dit boekje kan je met een groep jongeren inhoudelijk rond dit thema aan de slag gaan. Ten slotte
bevat het boekje ook een uitgewerkt bezinningsmoment.

Blijf geworteld - Ruth: Durf jij te kiezen?
Spel
Locatie: Hasselt

Blijf geworteld -Mirjam: Wie ben je?
Boek
Locatie: Hasselt

Blind Date
Spel
Locatie: Antwerpen
Via deze publicatie en cd-rom wil de jeugddienst van de provincie Antwerpen heel het jeugdwerk eens stimuleren
om eens te blind daten. En zo jullie werking in contact te laten komen met kinderen en jongeren met een handicap
en vice versa. Deze brochure wil jullie hierbij helpen en kan je dan ook als een praktische handleiding beschouwen
om zelf aan de slag te gaan.

Block-out
Spel
Locatie: Antwerpen
Een te gek informatief spel over armoede, in een speels en actief kleedje gestoken.

Bloemen van geluk
Boek
Locatie: Antwerpen, Gent
Bloemen van geluk bundelt 45 spreuken en teksten, die Phil Bosmans schreef om de mensen van deze tijd een
kleine filosofie en een beetje levenswijsheid te geven. Phil Bosmans noteert geen geleerde teksten van mensen
met een academische graad. Ze zijn voor doodgewone mensen en vertellen over hun diepste noden

Bloosdoos
Spel
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Brugge, Hasselt, Gent
De Bloosdoos is een educatief spel om met jongeren vanaf 14 jaar op een vlotte manier een gesprek op te zetten
over verliefd zijn en alles wat daar mee te maken heeft.
Leeftijd: +14
aantal spelers: 3-12
duur (min): 60

Boeddha en Christus
Boek - Een ontmoeting met hart en ziel
Locatie: Gent
Op heldere wijze wordt de essentie van het boeddhisme en van het christendom uiteengezet. De auteur legt uit
wat de centrale geloofsovertuigingen zijn, en gaat dieper in op de thema´s mededogen en barmhartigheid.

Boeddhisme
Boek - bronnenboek
Locatie: Gent
Bronteksten uit het boeddhisme

Boerenkost
Spel
Locatie: Mechelen
´Boerenkost´is een vastenproject voor jongeren bij de campagne van Broederlijk Delen 2003. Het bevat o.a. een
spel ´De stad lonkt´, waarin jongeren in de huid kruipen van Chileense boeren.

Boerenzangen
Boek
Locatie: Geen.

Borsten
Boek
Locatie: Antwerpen
In dit boek praten vrouwen over hun borsten en laat de schrijfster zien dat de realiteit veraf staat van de
droomboezems uit de media en reclame.
In een uitgebreid hoofdstuk gaat het over het belang van een juiste beha.
Het schetst de geschiedenis, de verschillende visies in andere culturen en de invloed van beroemde borsten op het
maatschappelijk leven.

Bos en spel
Boek
Locatie: Geen.

Bosspelen
Boek - Spel- en inspiratiebundel
Locatie: Mechelen
Bosspelen maken al sinds het ontstaan van jeugdbewegingen deel uit van het kampprogramma. Er zijn enkele
typische klassiekers, maar je kan zo veel variëren en verzinnen als je zelf wil. In deze publicatie vind je een
veertigtal bosspelen uitgewerkt.

Boulemie en eetbuien
Boek - overwinnen in 10 stappen
Locatie: Antwerpen
Met dit boek kunnen boulemiepatiënten niet alleen het taboe of de schaamte over hun eetprobleem overwinnen,
maar er ook daadwerkelijk zelf wat aan doen.

Bouwen aan zelfvertrouwen
Boek - Als tiener anders denken over jezelf
Locatie: Antwerpen
Als je jong bent, kun je soms zo in de knoop zitten met jezelf, of met de anderen. Dan word je meer dan je wilt
bestookt door onprettige gedachten. Toch geef je beter niet toe aan deze negatieve gedachten. Dit boek leert je
hoe je dat kunt doen.
Met leuke tekeningen van de striptekenaar Wasterlain.

Bouwstenen voor vieringen tijdens de vasten
Boek - Eerlijk handelen met Afrika
Locatie: Hasselt
7 zondagsvieringen
Themavieringen
Jeugdvieringen

Braambos
Audiovisueel - Niet van deze wereld (Christopher Jamison)/Zijn verhaal moet doorgaan
Locatie: Brugge, Hasselt
Het format 'Niet van deze wereld' waarvan deze aflevering deel uitmaakt, lijkt wel op het lijf van Christopher
Jamison geschreven. Op een uitdagende manier doorprikt hij de dwangmatigheid van onze dagelijkse ratrace.
Vervolgens zet hij wegwijzers uit naar de Regel van Benedictus die heel wat hedendaagse trekjes blijkt te hebben.
Hij heeft een broertje dood aan een invulling van spiritualiteit die hij goedkoop noemt, in de figuurlijke zin dan wel
te verstaan, want hij hekelt het vele geld dat geïnteresseerden vaak moeten neertellen voor bepaalde 'new-age'
initiatieven. Deze abt stelt zich allerminst op als een alweter, maar houdt ons op een bijwijlen zeer humoristische
en gezond kritische manier een spiegel voor van de maatschappij waarin wij leven.

Braambos - Niet van deze wereld
Audiovisueel
Locatie: Brugge, Hasselt
Het format 'Niet van deze wereld' waarvan deze aflevering deel uitmaakt, lijkt wel op het lijf van Christopher
Jamison geschreven. Op een uitdagende manier doorprikt hij de dwangmatigheid van onze dagelijkse ratrace.
Vervolgens zet hij wegwijzers uit naar de Regel van Benedictus die heel wat hedendaagse trekjes blijkt te hebben.
Hij heeft een broertje dood aan een invulling van spiritualiteit die hij goedkoop noemt, in de figuurlijke zin zin dan
wel te verstaan, want hij hekelt het vele geld dat geïnteresseerden vaak moeten neertellen voor bepaalde 'newage' initiatieven. Deze abt stelt zich allerminst op als een alweter, maar houdt ons op een bijwijlen zeer
humoristische en gezond kritische manier een spiegel voor van de maatschappij waarin wij leven.

Breekbaar als glas
Boek
Locatie: Antwerpen
Verslagboek van de jeugdpastorale dagen in 1997 rond symbolen en rituelen

Breken en delen
Boek
Locatie: Antwerpen, Gent
Dit boek vertelt het verhaal van twee moderne christenen, oog in oog met de dood en eeuwig leven. Het is een
dagboek waarin de schrijfster vertelt over het afscheid van haar zieke man, die op 56-jarige leeftijd sterft aan
longkanker. Weduwe wordt men vanaf de eerste aankondiging van het einde van de geliefde. Ze vertelt over de
strijd die ze meemaakte als achterblijvende maar ook over hoe ze er bovenop kwam. Sterven is misschien een
verhaal dat weinig ogen graag lezen, een taboe waar niet velen over spreken. Maar verrijzenis, leven geven, intens
delen dat is iets waar ieder mens rijker van wordt. Haar verhaal is herkenbaar en levensecht, een getuigenis en
bevestiging voor wie gelooft

Bres Spelenboek
Boek
Locatie: Mechelen
Het Bres spelenboek is bedoeld voor begeleiders in het sociaal-cultureel werk. Het bevat organisatievormen, tips
voor leiding geven en uitgewerkte activiteiten. Vele praktijkvoorbeelden zijn beschreven. Het kan nuttig zijn bij het
organiseren van cursussen voor begeleiders.

Bricolage en bezieling
Boek - Over jongeren, cultuur en religie
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Gent
Hoe geloven jongeren tegenwoordig? Waar beleven ze dat? En hoe verhoudt zich hun religiositeit tot de christelijke
traditie? Deze vragen staan centraal in dit boek.

Brieven aan Tim
Boek - Afscheid van een kind
Locatie: Antwerpen
Geen woorden kunnen soms zeggen wat je voelt, maar Mieke van Acker legt haar ziel bloot en verwoordt het
gemis van haar zoon Tim erg treffend. Een dagboek met brieven van een moeder aan haar gestorven kind.

Brieven uit de Kerststal
Spel
Locatie: Hasselt
Op een speelse manier kennismaken met het feest van Kerstmis en de betekenis ervan

Brieven van Bernadette
Boek - uit Lourdes en Nevers
Locatie: Gent, Mechelen
Bernadette Soubirous (1844-1879) schreef vanuit Lourdes en Nevers brieven aan pelgrims, paters, bisschoppen en
de paus, en aan haar familie. De brieven tonen een intiem en ontroerend beeld van de familieverhoudingen en
tonen ons de bijzondere trekken van Bernadette´s karakter.

Broederziel alleen?
Boek - Het verlies van een broer of zus een plaats geven
Locatie: Hasselt
Het boek wil een hulp zijn voor mensen die zich willen bezinnen over de vraag wat hun broer of zus voor hen
betekent. En nog belangrijker: de vraag wat zij zelf willen betekenen als broer of zus, zowel binnen als buiten hun
eigen familie. Het verlies van een broer of zus heeft gevolgen voor de rest van je leven, met name voor je relaties.

Bronnenboek
Boek - Jongeren en missie
Locatie: Hasselt
Het bronnenboek is uitgegeven ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van Jongeren & Missie. Het bronnenboek
bestaat uit verhalen, gedichten, liederen, recepten, foto’s etc. Samengesteld door mensen, die mee-leefervaring
hebben opgedaan, elders in de wereld, met Jongeren en Missie.

Bronnenboek
Boek
Locatie: Brugge
Een boekje tot stand gekomen tijdens tweede jaar van de opleiding 'Erfgoed van Don Bosco'. Het is een
verzameling van teksten rond een aantal thema's die de schrijvers en jongeren bezighouden . Thema's als bidden,
dankbaarheid, inzet, jezelf zijn, pesten, respect, ...

Brood voor onderweg
Boek - Een dagboek van wijsheid en geloof
Locatie: Mechelen
De auteur heeft zijn eigen credo uitgeschreven in de vorm van een meditatie of gedachte voor elke dag van het
jaar.

Bruce Almighty
Audiovisueel
Locatie: Hasselt, Gent
Een dolkomische film, die ook doet inzien dat niet idereen zomaar voor God kan spelen. Lokale
televisieverslaggever Bruce Nolan vindt ondanks zijn populariteit en de liefde van zijn vriendin dat de wereld hem
niet eerlijk behandelt. Na de 'ergste dag van zijn leven' vaart Bruce uit tegen God omdat hij zijn leven verziekt
heeft en het heelal niet goed bestuurt, waarop God reageert... en Bruce al zijn vermogens geeft om te zien of
Bruce het beter kan!

Bruce Almighty
Boek - Filmverwerking
Locatie: Hasselt

Buiten Benen
Boek - Handboek voor natuurvriendelijk spelen
Locatie: Antwerpen
Dit boek is de opvolger van het Kiekebosboek en bevat nog meer inspirerende ideeën voor een korte of langere
buitenspeelactiviteit. Jeugdwerkers en ouders vinden er voor elk seizoen uitgewerkte spelen, knutselideeën, leuke
weetjes en tips en ook informatie over de regels en wetgeving in natuur en bos.

Buiten Spelen
Boek - Creatieve buitenoefeningen voor inspirerend leren
Locatie: Mechelen
Outdooroefeningen zijn bij uitstek geschikt om mensen te laten spelen. Even naar buiten, los van de veilige
omgeving, de confrontatie aangaan met niet-alledaagse situaties, vraagstukken en materialen. Zo wordt buiten
spelen buiten leren.
Deze waaier beschrijft ruim veertig buitenoefeningen waarmee je met een groep aan de slag kunt rond actuele
thema's. Van oefeningen zonder aanvullend materiaal tot echte bouwopdrachten met palen en touwen. Ze
scheppen de juiste voorwaarden om te leren, niet alleen over thema's als communicatie, leiderschap, creativiteit en
probleemoplossing, maar ook over het opbouwen van vertrouwen, begrip en waardering voor onderlinge
verschillen.
Aangevuld met inzichtelijke illustraties en toegelicht met praktische aanwijzingen behoort deze waaier tot de
standaarduitrusting van iedereen die graag met groepen buiten speelt.

Buitenspel: adventsbezinning voor jongeren en volwassenen
Boek
Locatie: Antwerpen

Bundel christelijke animatie
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
Een bundel (losbladig werk) met cassette, songteksten en vertalingen, bijhorende leesteksten en methodieken.

bundel samenscholingsweken
Boek
Locatie: Antwerpen

Ca commence aujourdhui
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Filmpedagogisch dossier

Calimeromarketing
Boek - waar kleine bedrijven groot in kunnen zijn
Locatie:
Calimeromarketing wil kleine ondernemers laten zien hoe sterk hun positie is ten op zichte van grote concurrenten.
Dit gaat ook op voor jeugdbewegingen!

Cammina Cammina - keep walking
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
In Cammina Cammina wordt een van de indrukwekkendste verhalen uit de bijbel tot leven gebracht: de reis van de
drie wijzen uit het oosten. Een komeet in de hemel is er de oorzaak van dat de wijze Mel (Alberto Fumagalli) op
een spirituele reis gaat. Deze reis zal hem uitdagen en geestelijk versterken. Hij voegt zicht bij een grote groep
gelijkgestemden en twee andere wijzen. Mel begint vol goede moed aan zijn reis om de 'ster' te vinden die hem
vanaf het begin geïnspireerd heeft. Zal hij hem vinden? Of heeft hij veel te hoog gegrepen en wachten hem alleen
teleurstellingen?

Cantate: met Mirjam en Mozes mee
Boek
Locatie: Geen.
'Cantate' (letterlijk: zingt!) - een uitnodiging om mee te zingen en te spelen met Mirjam en Mozes, twee
hoofdfiguren uit Israëls bevrijdingsgeschiedenis: de Uittocht uit Egypte. Deze cantate, meer een zang- en
speelstuk, is gebaseerd op de eerste twintig hoofdstukken van het bijbelboek Exodus en nodigt de deelnemers op
alle momenten van het verhaal uit parallellen met hun eigen ervaringen te ontdekken en te verwoorden. Niet alles
is geheel vastgelegd. Er is ruimte voor improvisatie van degenen die het stuk samen instuderen en uitvoeren. Een
groep van minimaal, 20-25 personen kan dat in één dag doen. Het boek bestaat uit drie delen, waarvan het laatste
de eigenlijke cantate is. Eraan vooraf gaan een instructie en een exegetische inleiding, plus verantwoording. In de
cantate zijn diverse werkvormen verwerkt: natuurlijk veel zang, maar ook monologen en dialogen,
speluitwerkingen en beweging. Bij opzet van de cantate is gebruik gemaakt van nieuwe exegetische inzichten,
ontleend aan de materialistische en de feministische exegese. Het Exodus-verhaal is dichterbij gehaald door er
diverse actualiseringen in te passen en te suggereren. Deze inpassingen en suggesties kunnen de deelnemers zelf
uitwerken

Canto general de chile: zevende zang
Boek
Locatie: Antwerpen

Canto general: ik ben: vijftiende zang
Boek
Locatie: Antwerpen

Cartografie van de liefde
Boek - Een atlas voor het hart
Locatie: Antwerpen
Cartografie van de liefde is een bijzondere atlas die het ongrijpbare begrip liefde eindelijk in kaart heeft gebracht.
U wordt meegevoerd naar de smeulende passievulkaan en steden en gebieden als Jaloezie, De oceaan van Diepe
ellende en Hals over kop. Op deze fascinerende reis is gevoel de enige bagage die u nodig heeft.
Verbeeldingskracht is uw onmisbare kompas. Cartografie van de liefde is associatief en uitdagend voor hoofd en
hart.

Catechese van de weg
Boek - Een pastorale pedagogie om de overgang te maken
Locatie: Mechelen, Gent, Brugge
Hoe de overgang te maken van het oud naar een nieuw model voor parochiecatechese? Van een catechese voor
kinderen naar een catechese voor allen? Van een catechese per leeftijdsgroep naar een intergenerationele
catechese? Van een sacramentencatechese naar een catechese als een permanent op weg gaan? Van een
catechese door uitleg naar een catechese door deelname? Van een thematische catechese naar een geïntegreerde
catechese? Van enkele verantwoordelijke catechisten naar een verantwoordelijkheid van de gemeenschap? Van een
verplichte catechese na inschrijving naar een permanente vrijwillige catechese?

Catechetiek
Boek - Werkcollege: jeugdpastoraal, schoolpastoraal en bezinningsdagen
Locatie: Mechelen
Over de betekenis van jeugdpastoraal en schoolpastoraal; hoe dit in praktijk brengen?

Catechetische Service : Bibliodrama
Tijdschrift
Locatie: Mechelen
Werkvorm Bibiodrama-impulsen

Catechetische Service : Bijbelse Verhalen
Tijdschrift
Locatie: Mechelen
Werkvormen Bijbelse Verhalen, hertaald naar een ontmoeting met een klasgenoot

Catechetische Service : Creatief werken met Exodus
Tijdschrift
Locatie: Mechelen
Werken met Exodus: Vrouwen kiezen voor leven - Een mens wordt tweemaal geroepen - Gods troonafstand - De
passage - Samen-scholen in de woestijn

Catechetische Service: Arbeid en gezin: een moeilijk huwelijk
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Catechetische service: Arbeid en levensduurte anno 1897
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Catechetische Service: Buren met andere culturen
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Catechetische Service: de zeven werken van barmhartigheid
Tijdschrift
Locatie: Mechelen
Zeven Werken van Barmhartigheid: -wandeling in Gent - wandelboekje voor leerlingen

Catechetische Service: Gevangen in de kringloop van armoede
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Catechetische Service: Inventarisatie van een symbolenwinkel
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Catechetische service: Kleuren openen deuren
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Catechetische Service: No limits
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Catechetische service: Philadelphia ten voeten uit
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Catechetische Service: Ritueel van het licht
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Catechetische Service: Samen afscheid nemen
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Catechetische Service: Verrijzenislicht en pinkstervuur
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen

Catechetische service: Visie op werk in zes levensbeschouwingen
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Catechetische Service: Waarden en normen
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Catechismus van de katholieke kerk
Boek - Compendium
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Gent
Dit compendium biedt een getrouwe samenvatting van de geactualiseerde Nederlandstalige uitgave van de
catechismus van de Katholieke Kerk. Het bevat in een bondige vraag-en-antwoordvorm alle wezenlijke elementen
en is een soort vademecum dat zowel gelovigen als niet-gelovigen in staat stelt in kort bestek een goed overzicht
te krijgen van het katholieke geloof.

CD 'afscheid' Engelstalig
Boek
Locatie: Hasselt
16 Engelstalige liedjes in verband met rouwen

CD 'afscheid' rouw Nederlandstalig
Boek
Locatie: Hasselt
10 Nederlandstalige rouwliederen

CD rouwliederen
Boek
Locatie: Hasselt
45 rouwliederen

Cd, zangavond Bornem
Audiovisueel - 26/4/2014
Locatie: Mechelen
Cd met de muziek van de zangavond in Bornem.
-

Een lied voor de Heer
Hineh ma tov
Lach, lach, lach
Stil
Blessing Blessing Blessing
Dag Lieve mens
Samen
Laat ons met elkander
Ben je groot of ben je klein
Ik stel mijn vertrouwen
Al shlosha d'varim
Op stap
Broertje
Bouw mee aan vrede
Kadosh
Beyond all days
Kleine vlinder
Jij geeft mij vleugels
Gloria
Heer, U bent altijd bij mij
Oh lord your tenderness
Vaders spoor
U bent mijn schuilplaats
Dank je wel

Centiment
Spel - Uitgeteld of uitgesteld
Locatie: Mechelen
Dit spel doet jongeren inzien dat ´erbij horen´, ook geld kost. In dit spel beschikt niet iedereen over hetzelfde
budget, zodat niet iedereen evenveel kan consumeren. De situaties zijn herkenbaar voor de jongeren. De keuzes
die ze maken, kunnen heel persoonlijk zijn, en hebben consequenties voor hun budget : of je krijgt een knip in je
budget, of je kiest voor een creatieve oplossing die niets kost. In het spel zitten ook valkuilen verstopt, dit zijn de
vaste kosten en de onvoorziene omstandigheden.

Charles de Foucauld
Boek - In het voetspoor van Jezus van Nazareth
Locatie: Mechelen
Deze bibliografie stelt Charles de Foucauld voor vanuit zijn eigen geschriften. De teksten tonen aan hoe deze man
in de sporen van Jezus trad en hoe hij nog steeds het evangelie helpt ontdekken.

Chatten met God
Boek - voor tieners
Locatie: Mechelen
Snel, ga online! Er zijn heel wat berichten binnen gekomen, berichten van God. Hij wil contact met jou. Hij wil je
laten voelen hoeveel Hij om je geeft, en Hij wil ook over Zichzelf vertellen.

Chico en de chocoladetrafiek
Spel - een informatief spel over eerlijke handel
Locatie: Mechelen
Chico is afkomstig uit Vervanyrië. Hij heeft het best naar zijn zin, daar in het Zuiden. Ook al kan het leven soms
zeer zwaar zijn in Vervanyrië. Chico en Vervanyrië lijken voor de spelers
een ver-van-mijn-bedshow te zijn. Ter voorbereiding van een feest moeten de spelers chocoladedesserts maken.
Wanneer de spelers ontdekken welke ingrediënten uit eerlijke of oneerlijke handel voortkomen en wat de gevolgen
zijn van hun consumptiegedrag voor de inwoners van Vervanyrië, neemt het spel plots een andere wending. Als ze
Chico en de mensen
in Vervanyrië willen helpen, zullen ze immers bewust en eerlijk moeten winkelen …

Choco-tof: eet het en je weet het
Boek
Locatie: Antwerpen
Een spelbrochure voor jeugdbewegingen op kamp rond cacao en eerlijke handel: met spelletjes, een quiz, een
bosspel, een discussiespel, een creatieve knutselactiviteit, ..

Christe Lux Mundi
Audiovisueel - Music from Taizé
Locatie: Mechelen
Dit bundel bevat de muziek om de liederen van Taizé te begeleiden.

Christen worden met Lucas
Boek - bezinning en gesprek rond de evangelielezingen van de C-cyclus
Locatie: Hasselt

Christen worden met Marcus
Boek - Bezinning en gesprek rond de evangelielezingen van de B-cyclus
Locatie: Hasselt

christen worden met Matteüs
Boek - Bezinning en gesprek ron dde evangelielezingen van de A-cyclus van het kerkelijk jaar
Locatie: Brugge
We worden in het boek uitgenodigd om ons te bezinnen, om over de vragen bij iedere tekst van gedachten te
wisselen, om in een klimaat van gebed het evangelie in ons hart en in ons samenleven te bewaren. Daadwerkelijk
beleven van het evangelie

Christen worden met Matteüs
Boek - Bezinning en gesprek rond de evangelielezingen van de A-cyclus
Locatie: Hasselt

Christen worden met Paulus
Boek - Reeks Schrift en Liturgie
Locatie: Hasselt

Christen zijn in deze tijd
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
Reportage uit de serie ´Braambos´, waarbij 6 mensen getuigen over hun geloof.

Christen-zijn van kop tot teen
Boek
Locatie: Hasselt

Christendom
Boek - Bronnenboek
Locatie: Mechelen, Antwerpen
Dit boek brengt de belangrijkste teksten en auteurs uit de geschiedenis van het christendom samen. Het is dus een
goudmijn van levenswijsheid. Bij iedere tekst staat de vraag voorop: wat kunnen wij, beginners en zoekers, met al
deze wijsheden in ons dagelijks leven?

Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe
Audiovisueel
Locatie: Gent, Hasselt
Tijdens de Tweede Wereldoorlog logeren de vier kinderen Pevensie in het landhuis van een mysterieuze professor.
Terwijl ze verstoppertje spelen, belanden ze via een magische kast in de wereld van Narnia. Ze ontdekken er een
prachtig en ooit vredig land vol sprekende dieren, dwergen, faunen, centauren en reuzen. De slechte Witte Heks
Jadis heeft Narnia echter ondergedompeld in een eeuwige winter. De kinderen besluiten het land te redden en
worden hierbij geholpen door de machtige leeuw Aslan, de echte koning van Narnia. Er volgt een spectaculaire
strijd om Narnia voor eens en voor altijd te bevrijden uit de greep van de heks.

Chronicles of Narnia: The voyage of the Dawn Treader
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
Edmund en Lucy worden samen met hun neef Eustace in een magisch
schilderij getrokken, waardoor ze terugkeren naar Narnia voor een nieuw
spectaculair avontuur. Aan boord van het machtige schip The Dawn Treader
worden ze herenigd met Prins Caspian en ontdekken ze dat ze in een
gevaarlijke strijd terecht zijn gekomen. Zal het hen lukken om de
onheilspellende mist te vernietigen voordat Narnia voor eeuwig is verloren?
Dit magische verhaal is het nieuwe fantastische avontuur uit de succesvolle
serie van ‘The Chronicles of Narnia’.
Leeftijd 9+
Duur (min) 112

Church Speed
Spel
Locatie: , Gent
Doorheen een liturgische variant van 'Jungle Speed' krijgen de deelnemers meer uitleg rond liturgische symbolen
en voorwerpen. De deelnemers gaan met elkaar in gesprek rond liturgie en hun ervaring met liturgie.

City of Joy
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
Deze film gaat over India, ziekte, maar ook over hoop. Na het verlies van een jonge patiënt besluit de Amerikaanse
chirurg Max zijn baan op te zeggen. Hij vertrekt naar India om zichzelf te vinden en raakt bevriend met riksjatrekker Hasari die hem wegwijs maakt in Calcutta. Daar ontmoet Max een Ierse verpleegster die een gratis kliniek
wil starten. Hij weerstaat de verleiding om terug te keren naar zijn beroep, maar helpt haar wel mee met het
bouwen van de kliniek. Dit tot groot ongenoegen van de plaatselijke maffia-baas...

City of sins!
Spel - Zonde, spijt, berouw, sacrament van verzoening
Locatie: Hasselt, Brugge
Jongeren denken na over het fenomeen 'zonde' en wisselen er over uit. Ze reflecteren over eigen handelen in een
vertrouwde veilige omgeving. Daarnaast maken jongeren kennis met het sacrament van verzoening.

Coachen in de kerk
Boek - Stimulerend leiding geven in Gods gemeente
Locatie: Gent
In dit boek laat de auteur zien hoe voorbeelden uit de Bijbel ons leren om in de praktijk van onze kerk of gemeente
het beste uit de andere te halen. Het gaat niet om structuren en methoden, maar om het geestelijk proces waarin
de mens Gods zichtbaar wordt.

Code X
Spel
Locatie: Mechelen
Bordspel over analfabetisme.

Collationes : Heeft God nog een kans bij laatmoderne jongeren?
Tijdschrift
Locatie: Mechelen, Gent
Dit nummer begint met een artikel over theologie. Dan volgt een filosofische bezinning en een bijdrage over
spiritualiteit. Later volgt de vraag of God nog een kans heeft bij de geloofsopvoeding van laatmoderne jongeren.
Tot slot volgt nog een bijdrage over rouwen bij het verlies van geliefde medemensen.

Collationes : Jongeren en evangelisatie
Tijdschrift
Locatie: Mechelen
Dit themanummer gaat over de geloofsbeleving van jongeren. Wie en wat bedoelen we met pastoraal en
evangelisatie bij jongeren? Waarin bestaat waardenopvoeding? Waarop stuurt pastoraal aan en welke problemen
duiken daarbij op?

Colom Trio
Spel - Spoor ZeS
Locatie: Hasselt
Drie ploegen nemen het tegen elkaar op. Iedere ploeg staat voor een dorp met een andere culturele achtergrond:
indianen (inheemse gemeenschap), een Afro-Colombiaanse gemeenschap, en campesino's (boeren). In rondes
komen drie aspecten van de Colombiaanse realiteit aan bod.

com.pas
Boek - gids voor de media
Locatie:
Alle ondernemingen die 'duurzaam' willen zijn en zich met een betrouwbaar imago willen omgeven, worden zich
steeds meer bewust van de rol die de media daarin vandaag spelen. Wie moet leven met de vinger op de polsslag
van de samenleving, zal moeten leren hoe men informatie uit die media kan halen en hoe men met diezelfde
media informatie kan verspreiden.

Communiceren met jongeren
Boek
Locatie: Hasselt
Hoe kan je communiceren met jongeren? Mét. Niet 'naar de doelgroep toe' maar mét de jongeren: zij zijn immers
vaak jouw beste ambassadeurs. Jongeren zoeken hun vorm van authenticiteit. Het plaatje moet kloppen. Een
jeugdwerker moet niet al te yolo-achtig willen doen. Slaag je erin om jongeren met de juiste toon en net dat
verrassende ietsiepietsie iets te geven dat ze zelf appreciëren, dan kunnen ze dat grootmoedig accepteren en ook
jou een dienst bewijzen. Laat dat de opdracht zijn die dit boek jou helpt te verwezenlijken: jongeren benaderen
met warmte en duidelijkheid.

Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Dit compendium biedt een getrouwe samenvatting van de geactualiseerde uitgave van de Catechismus van de
Katholieke Kerk. Het bevat in vraag-en-antwoord-vorm alle wezenlijke elementen en is een soort vademecum van
het katholieke geloof.

Competentiesprint
Spel - aan de slag met competenties
Locatie: Antwerpen, Brugge
Het spel competentiesprint wil jongeren vertrouwd maken met het begrip COMPETENTIES. Doorheen het spel leren
ze wat een competentie is en wat we precies bedoelen met termen als flexibiliteit, creativiteit,... Het spel wil hen
duidelijk maken dat je in het jeugdwerk niet alleen plezier maakt, maar ook ontzettend veel kan leren en
allerhande ervaringen kan opdoen.
Het spelbord bestaat uit twee delen. Het eerste is de jeugdwerkfase waarin de spelers een carriere als vrijwilliger in
het jeugdwerk doorlopen. In het tweede deel ervaren ze het echte leven waarin de verworven competenties zullen
bepalen hoe ze met bepaalde gebeurtenissen zullen omgaan.

Compostella
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
Gedurende drie jaar volgde Freddy Mouchard pelgrims op hun route naar Santiago de Compostella. Compostella is
een spirituele film, de religieuze dogma’s voorbij. De beleving van de tocht is voor iedereen verschillend. Maar
iedere pelgrim moet zijn of haar fysieke en geestelijke grenzen opzoeken, ongeacht leeftijd, sociale achtergrond en
geloofsovertuiging. Er volgt een confrontatie met zichzelf.
De Compostella-bedevaart is een ervaring die ieder jaar meer en meer pelgrims trekt. De tocht is fysiek zwaar,
maar is vooral een aanslag op de geestelijke vermogens. De regisseur volgde drie jaar lang een aantal pelgrims
over de “Saint-Jacques de Compostelle”. Iedere étappe legt een nieuw, ander ritme op. Nieuwe inzichten worden
geboren. Door het repetitieve contact met de natuur, de elementen en andere pelgrims wordt ieder individu op de
eigen krachten en tekortkomingen gewezen.

Concordantie op de Bijbel in de Nieuwe Vertaling
Boek
Locatie: Mechelen
Complete alfabetische trefwoordenlijst op de Bijbel - Nieuwe Vertaling

Conflicthantering: theorie en praktijk in organisatie
Boek
Locatie: Antwerpen
Belangrijke zaken komen aan de orde zoals harmoniemodel en conflictmodel, waartegenover Mulder het
confrontatiemodel stelt; de affectiviteit bij conflicten, soms gehecht aan bepaalde personen; verschoven agressie;
winnaars- en verliezersgedrag; tekort aan informatie en onduidelijkheden in organisatorische structuren en
bevoegdheden; spelen voor tribune; achterban en gebonden vertegenwoordigers; onderhandelen; de zogenaamde
vulkanische conflicten; enz. Talrijke voorbeelden plaatsen het betoog in de voor ieder herkenbare werkelijkheid.
Het laatste hoofdstuk behandelt de strategie met betrekking tot conflicten, waarbij de lezer op grond van eigen
waarden zelf keuzen kan maken over nut en nadeel van conflicten. In het boek treedt de auteur, conflictadviseur,
naar voren, soms als de chirurg die een te ver voortgeschreden gezwel wegsnijdt, soms als fysiotherapeut die een
storing in het mechanisme wegmasseert, soms - en hij ziet zichzelf bij voorkeur in deze rol - als coach die het
team door begeleiding tot beter functioneren brengt

Constructief bijbellezen
Boek - Een semiotische methode
Locatie: Mechelen
De auteurs geven een semiotische manier om de bijbel te lezen. Door deze leeswijze worden gewone lezers
geholpen om de bijbel beter te begrijpen.
Jacques Maas is docent catechetiek en didactiek aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht.
Nico Tromp is hoogleraar exegese O.T. aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht.

Contactdoos
Spel - Een spel vol spanning over contact tussen tieners en hun ouders
Locatie: Mechelen, Antwerpen
Gezinsleden kennen elkaar meestal goed, en kennen dus ook de aangename en minder leuke karaktertrekken van
elkaar. Soms loopt de communicatie niet zoals het hoort en hangt er spanning in de lucht. Hoe kan de relatie terug
beter worden? Dat ontdekken we in dit bordspel.

Creatief omgaan met de dood
Boek
Locatie: Antwerpen
Een eigenlijke synthese van gebroken wit op 25 blz

Credo
Spel - Geloofswaaier
Locatie: Mechelen, Gent
Waaier voor jongeren van 12 jaar en ouder, die willen nadenken over wat de kerkelijke geloofsbelijdenis voor hen
kan betekenen.

Cursus animator
Boek
Locatie: Hasselt
Cursusmap van de basiscursus voor begeleiders in jongerenpastoraal.

Cursus hoofdanimator
Boek
Locatie: Hasselt
Cursusmap van de cursus hoofdanimator in het jeugdwerk.

Cursus instructeur
Boek
Locatie: Hasselt
cursusbundel van de cursus instructeur in het jeugdwerk

Cursusmap basiscursus 2001
Boek - Het ruime sop kiezen
Locatie: Geen.

Cursusmap basiscursus 2002
Boek - Uit de grond van je hart
Locatie: Antwerpen

D.Stress
Spel
Locatie: Antwerpen, Brugge, Gent
Het spel moet een discussie op gang brengen over de oorzaken van stress, en over de manier waarop elkeen met
stress tracht om te gaan en op zoek gaat naar oplossingen. Gedurende het hele parcours, dat een stukje
"levensweg" voorstelt, komen de spelers in aanraking met positieve en negatieve gebeurtenissen die de stress
doen toenemen of afnemen. De spelers beslissen zelf op welke manier ze willen vooruitkomen, waarbij ze trachten
steeds het delicate maar noodzakelijke evenwicht te bewaren tussen spanning en ontspanning. Tijdens het spel
komen de spelers in aanraking met positieve en negatieve gebeurtenissen die stress doen toenemen of afnemen.
De spelers passen zich aan door uitdagingen te overwinnen. Ze geven hun kennis over de stressmechanismen weer
en leren zich te ontspannen om hun 'gezondheidskapitaal' terug op te bouwen. Het spel overloopt op een
aangename manier de factoren die stress kunnen veroorzaken in het leven van de speler. Ze worden gestimuleerd
om te relaxeren en de oorzaken van hun stress aan te pakken.

Daar komt de puberteit
Boek - Over relationele en seksuele opvoeding
Locatie: Geen.
Leren over liefde, het lichaam, nieuw leven en genieten. Het opzet van deze brochure is om kinderen van de derde
graad wegwijs te maken in relationele en seksuele opvoeding.

Daar zit muziek in...
Boek
Locatie: Geen.

Dag God.
Boek - Dag- en gebedenboek voor jongeren
Locatie: Brugge, Mechelen, Gent
- Dag God - is een herwerking op tienerniveau van ´Een knipoog van God´ en wil kinderen en jonge tieners
uitnodigen om elke dag even te bidden en ‘dag’ te zeggen aan God. Als vertrekpunt wordt telkens een korte zin uit
het evangelie genomen, waarbij een passend gebedje wordt aangeboden in een kindvriendelijke taal. Daarom is dit
dag- en gebedenboek zeker een aanrader voor iedereen die Gods droom een beetje beter wil leren kennen en
vriend van God wil worden. Ideaal als geschenkboek voor vormelingen of als cadeautje bij de jaarwisseling.

Dag lieve oma
Boek - Samen lezen, kijken & praten over rouw
Locatie: Mechelen
Dit informatieve prentenboek helpt ouders en kinderen om samen naar antwoorden te zoeken over het verdriet en
leven na de dood. In dit boek heeft het geloof in God en het bestaan van de hemel een duidelijk herkenbare plaats
gekregen.

Dag Manon, daaaag
Boek
Locatie: Mechelen
Dit boek is voor kinderen van 2 tot 8 jaar en hun ouders. Het is een waargebeurd verhaal. In dit boekje worden
gebeurtenissen en emoties beschreven vanuit Laura, zelf nog maar een kind, rondom de geboorte en het overlijden
van haar zusje.

Dag mens: 26 bestaansliederen op muziek van Josephine Boevé-van
Doorn
Boek
Locatie: Geen.
In 'Dag mens' begroeten de samenstelsters van deze bundel de andere mens in zijn dagelijks bestaan. Samen
hebben zij gezocht naar momenten van vreugde en rouw, weemoed en waakzaamheid. Zo kunnen zij liederen
aanbieden van vriendschap en samenhorigheid, van het delen van de tafel, van de verbondenheid en vrede en van
de klacht om de dode geliefde. Door dag en nacht en door seizoenen en het leven heen hebben zij
bestaansliederen gevonden die voor iedereen herkenbaar zijn en gemakkelijk te zingen. Het zijn liederen die niet
één specifieke stroming vertolken maar toch een eenheid vormen en doordrongen zijn van een onderhuidse
spiritualiteit

Dag Monon, daaaag
Boek
Locatie: Mechelen

Damiaan de held van Molokai
Boek - De held van Molokai
Locatie: Mechelen, Gent
Wie was pater Damiaan? Waarom trok hij naar Hawaï? Hoe gaat een heiligverklaring? Wat is lepra? Zijn er vandaag
nog melaatsen? Kunnen wij lepra krijgen? Allemaal vragen waarop het antwoord in dit boek te vinden is.

Damiaan inspireert! Op weg met Damiaan
Themakoffer
Locatie: Mechelen
Themakoffer over pater Damiaan, bestaande uit : een map met achtergrondinformatie; een map met werkvormen
voor kinderen en jongeren; uitgewerkt materiaal horend bij de werkvormen; enkele boeken en tijdschriften voor
kinderen, jongeren en volwassenen; 2 DVD´s; een familiebundel en een brochure voor wie naar Tremelo op bezoek
wil.

Damiaan Kamiano is liefde
Boek - Kamiano is liefde
Locatie: Mechelen, Gent
Levensverhaal van pater Damiaan, voor jongeren vanaf 10 jaar.

Damiaan Zijn wonder gaat verder
Boek
Locatie: Mechelen
De waarden waar pater Damiaan voor stond, zijn ook vandaag nog belangrijk. Omdat ook vandaag mensen nood
hebben aan hulp. Omdat het ook vandaag tijd is voor een wonder. Dit boek bevat interviews met Jef Vermassen,
Eddy Merckx, Herman Verbruggen en Brahim, over de damiaanactie en over andere crisissituaties en wonderen in
de twintigste eeuw.

damiaan@godmail.com
Boek
Locatie: Hasselt, Mechelen, Gent
Origineel boek over pater Damiaan, voor jongeren vanaf 11 jaar. De auteur schrijft brieven naar Jozef de Veuster,
en krijgt altijd antwoord!

Daniël
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen

Dank U, God
Boek
Locatie: Mechelen
Een voel- en puzzelboekje voor peuters

Dankbaar voor wie je was
Boek - Teksten bij afscheid en uitvaart
Locatie: Mechelen
Bloemlezing met korte poëtische en bemoedigende teksten de kunnen helpen om woorden te vinden bij afscheid
en verlies.

Dankjewel
Boek - Het boek van de dankbaarheid
Locatie: Antwerpen, Gent
Iedere dag zeg je 'dank je'. Meestal oppervlakkig, zonder erbij na te denken. Maar danken kan meer worden. Er is
dank geven en dank krijgen. Er zijn ogenblikken in je leven waarop dankbaarheid belangrijk is. Je ontmoet ook
ondankbaarheid waarmee je moet leren omgaan. Dank zeggen is soms moeilijk, maar geeft een goed gevoel. Dank
kan een moment van intens contact vormen tussen twee mensen.

Dansen met de maan
Boek
Locatie: Antwerpen
Een wijze sterke boom vertelt zijn boeiende levensverhaal. Op een dag komen vreemde mannen hem weghalen uit
het bos, de plek waar hij het liefst van al wil zijn. De boom valt flauw. Wanneer hij wakker wordt, merkt hij tot zijn
grote verbazing dat hij veranderd is in een stoel. Een nieuw leven begint, als troon van de koning. Dit bevalt hem
niet, hij wil terug naar het bos. Maar de reis is lang en onderweg wachten hem nog verschillende verrassende
ontmoetingen. Een uniek boek over het verhaal van het leven, thuiskomen en jezelf vinden

Dansen op dun ijs
Boek
Locatie: Geen.
Een jongeman met een hersentumor heeft geen kans om te genezen. Zijn 22-jarige geliefde beschrijft in een
dagboek hun verhaal, vanaf hun eerste ontmoeting tot drie maanden na zijn dood: het is het relaas van een liefde
tussen twee jonge mensen die leven met de dood tussen hen in

Dansspel
Spel
Locatie: Antwerpen
64 speelkaarten en een handleiding met 10 dansvormen zetten je op weg om zelf honderden dansen te
ontwikkelen. Het spel is erg geschikt als opwarmer om de sfeer binnen een groep te stimuleren. Ook zeer geschikt
als kennismakingsspel.

Dat is pas leven!
Boek - leefboek voor jongeren
Locatie: Antwerpen, Gent
Dit boek is een werkboek, bezinningsboek of dagboek dat diepgang biedt, innerlijke kracht, vriendschap en liefde
schenkt. De teksten komen uit de leefwereld van jongeren, uit gesprekken die de auteur met hen voerde en uit zijn
eigen bezinning daarover. Ze hebben te maken met hoogte- en dieptepunten van het leven

David en de walvis
Boek
Locatie: Antwerpen
In een oceaan ver, ver hiervandaan, zwemt David. David woont bij zijn nieuwe vrienden, de walvissen. Elke dag is
een nieuw avontuur. Maar soms voelt David zich erg klein, een beetje anders en een beetje alleen

De 5 talen van de liefde
Boek
Locatie: Antwerpen
We kunnen onze liefde laten blijken door: het geven van het beste deel van onze tijd, bemoedigende woorden,
cadeaus, hulpvaardigheid, lichamelijke aanraking. Door dit boek kunt u de liefdestaal van uw partner leren spreken
en verstaan.

de 6de dag
Boek
Locatie: Mechelen
Prentenboek over het scheppingsverhaal, en over het verlangen van elk mens naar vriendschap en begrip.

De Achste Dag
Spel - Kwartetspel
Locatie: Gent
Instap naar het jaarthema "De Achtste Dag". Een kwartetspel rond woorden waarin "acht" voorkomen.
Vanuit deze woorden kan overgegaan worden naar de inhoudelijke achtergrond bij het thema.

De adem van God
Boek - Gedichten voor Hemelvaart en Pinksteren
Locatie: Mechelen, Antwerpen
Dit derde bundel van deze auteur biedt poëzie over het werk van de geest, over bidden en geloof, over het zingen
in de gemeente en het uitzien naar een toekomst van vrede.

De afgescheiden roos
Boek
Locatie: Antwerpen

De afwezige God
Boek - Rol van de christelijke traditie in een rouwperiode
Locatie: Mechelen, Antwerpen
Dit boek is een handleiding voor rouwgroepen. Bij het verlies door de dood moet je uw emoties kunnen uiten.

De Alpha cursus
Boek - Werkboek voor deelnemers
Locatie: Mechelen
Kennismaking met het christelijk geloof

De apocriefen van het Nieuwe Testament
Boek - Buitenbijbelse evangeliën, handelingen, brieven en openbaringen
Locatie: Mechelen
De auteur plaatst de 27 apocriefe geschriften tegen de achtergrond van het joods-christelijke leven waarin ze zijn
ontstaan. Deze zijn reacties of aanvullingen (`correcties´) op het Nieuwe Testament. Deze nieuwe geschriften
stemmen telkens tot nadenken.

De Apostel
Spel - L'Apôtre
Locatie: Hasselt, Gent
Filmbespreking

De Ark van Noach Pop-up
Boek
Locatie: Mechelen
Een heerlijk doe- en voorleesboek voor ouders, peuters en kleuters over het bijbelverhaal van Noach

De baby uit de bloemkool
Boek
Locatie: Antwerpen
Een sprankelend informatief verhaal voor eerste lezers over geboorte, tweelingen en adoptie

De ballonreis
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Het verhaal gaat over een lieve opa en zijn kleinkind. Opa wordt ziek en sterft. Wat betekent dat voor het kleinkind

De bejegening tussen jou en mij
Boek
Locatie: Antwerpen
In dit boek worden de kernmomenten toegelicht van de menselijke omgang: erkenning, toegankelijkheid,
zelfexpressie en beïnvloeding. Als filosoof kan de auteur niet nalaten daarbij wijsgerig de grondslagen te funderen
van wat we bedoelen met jij - mij - ik - jou - wij

De bende van de wonderkast: handboek voor
welpen/kabouterleiding
Boek
Locatie: Geen.

De beste vlaamse kortfilms
Audiovisueel
Locatie:

De bijbel begrijpen en beleven
Boek - Waarom de bijbel lezen?
Locatie: Mechelen

De Bijbel cultureel
Boek - De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw
Locatie: Mechelen, Gent
67 bijbelse thema's worden kort samengevat, en er wordt een boeiend overzicht gegeven van het bijbelverhaal in
de beeldende kunst, film, theater, klassieke muziek, popmuziek en literatuur van de twintigste eeuw.

De Bijbel in 1001 blokjes
Boek - nieuwe testament
Locatie: Mechelen
'De Bijbel in 1001 blokjes' brengt de bijbelverhalen uit het Nieuwe Testament op een zeer bijzondere manier in
beeld: door LEGO®. Pagina na pagina worden het leven van Jezus, zijn verhalen en zijn omgeving als LEGO®-strip
vormgegeven.

De bijbel in duizend blokjes
Boek - Nieuw testament
Locatie: Mechelen
De Bijbel in duizend blokjes brengt de Bijbelverhalen uit het Nieuwe Testament op een zeer bijzondere manier in
beeld: door Lego. Pagina na pagina worden het leven van Jezus, zijn verhalen en zijn omgeving als Lego-strip
weergegeven.

de Bijbel in onze taal, voor elke dag
Boek
Locatie: Gent
Bijbels dagboek

De bijbel literair
Boek - Opbouw en gedachtegang van de bijbelse geschriften en hun onderlinge relaties
Locatie: Mechelen, Gent
Wetenschappelijk verantwoorde gids bij het literair lezen van de bijbel. De benadering van de teksten sluit aan bij
ontwikkelingen in de taalkunde en de algemene literatuurwetenschap.

De bijbel spiritueel
Boek - Bronnen van geestelijk leven in de bijbelse geschriften
Locatie: Mechelen, Gent
Een kleine 100 essays die de boeken van de Bijbel aftasten op hun spirituele dimensie.

De bijbel voor dummies
Boek - Lees over de verhalen uit het Boek, de geschiedenis en invloed
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Waar gaat de bijbel over? Wie schreef hem? Hoe hangen de honderden bijbelverhalen met elkaar samen? En wat is
het verschil tussen de diverse (joodse en christelijke) bijbelversies? Dit boek geeft antwoord op al je vragen zonder
je een bepaalde overtuiging op te dringen.

De billen van Mamoe
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit is een boek over Lieze. Over mama die lacht, huilt en knuffelt. Over waarom papa op de muur tekent. Over
babybroer die rondzwemt in mama's buik. Over meester Dirk en zijn schrijfpit. Over Mamoe die in haar hoofd een
mannetje met bolle wangen en boze ogen heeft. Maar vooral over Lieze en alles wat ze ziet en denkt. Ook een
verhaal over afscheid nemen.

De brief van Jakobus
Boek
Locatie: Mechelen
De brief van Jakobus is de oudste tekst van het Nieuwe Testament, geschreven voor de gemeenten die in het
huidige Libanon en Syrië ontstonden als gevolg van de vervolgingen van Saulus. De vluchtelingen sloten zich
meestal aan bij de bestaande joodse synagogen, waarin de wegen tussen de al of niet aanhangers van Rabbi Jezus
nog niet uiteengegaan waren. Tegenstellingen tussen theologen brachten de joodse gemeenten in ernstige
problemen. Het is op deze situatie dat Jakobus concreet ingaat. Jakobus citeert Jezus nooit letterlijk, maar het
gedachtengoed in zijn brief is rechtstreeks afkomstig van het onderwijs van Jezus.

De brug
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
Deze indringende film illustreert het Paasverhaal op een bijzondere manier. Een vader en zijn zoon hebben er alles
voor over om een treinongeluk te voorkomen. De honderden treinpassagiers zijn zich er niet eens van bewust dat
ze afsnellen op een openstaande brug, met alle gevolgen van dien. Een van hen, een wanhopige jonge vrouw, is
getuige van de genadedaad van de zoon en het zal haar leven en dat van alle andere passagiers voorgoed
veranderen.

De Chronicles of Narnia: The voyage of the Dawn Treader
Boek
Locatie: Hasselt
Edmund en Lucy worden samen met hun neef Eustace in een magisch
schilderij getrokken, waardoor ze terugkeren naar Narnia voor een nieuw
spectaculair avontuur. Aan boord van het machtige schip The Dawn Treader
worden ze herenigd met Prins Caspian en ontdekken ze dat ze in een
gevaarlijke strijd terecht zijn gekomen. Zal het hen lukken om de
onheilspellende mist te vernietigen voordat Narnia voor eeuwig is verloren?
Dit magische verhaal is het nieuwe fantastische avontuur uit de succesvolle
serie van ‘The Chronicles of Narnia’.
Leeftijd 9+
Duur (min) 112

De dag dat ik gezongen heb: zangen van Herman Verbeek
Boek
Locatie: Geen.
Herman Verbeek is priester, politicus en schrijver. Het merendeel van de tachtig zangen, in deze bundel verzameld,
schreef hij als lid van het Europees parlement, 'om te overleven', zegt hij zelf.In zijn voorwoord schrijft hij 'Wie
zingt, heeft een ziel. Ongeacht de kwaliteit van de stem. Je zingt als je zingen wilt? Je vindt er de kracht in die je
erin wilt vinden. In zingen wordt een mens tegenwoordig, heel en al. Er is lallen en brallen, jengelen en krijsen.
Daartegen is een ander zingen. Het staat op in een beslissend uur. Het bereidt erop voor, maakt ermee vertrouwd
en leidt er naar toe. Het beurt op uit het verlaagd zijn, uit de banaliteit, de neerslachtigheid, de grimmigheid en de
verzuring, de verschraling. Dit zingen is vuur en houdt het vuur aan. Het is gemeenschap, liefdesdaad. Op elke
plek kan het en elk ogenblik. En het is zo zeldzaam dat je er lange tijd van kunt zijn verlaten. Als de liefde
overwintert, moet het liefhebben maar doorgaan. Bijvoorbeeld in het blijven zingen, als uit een tweede natuur. Wat
wordt verwaarloosd, sterft af. Wat wordt bijgehouden, komt terug. Zingen geeft zoveel vreugde als je er vreugde
aan geeft. De dag dat ik gezongen heb, zal altijd vrolijk blijven.'

De dagen daarna
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Gent
Mama is dood. ze komt nooit meer terug. Lis gelooft het niet helemaal. Mama is wel vaker weg - met papa op
vakantie of naar het ziekenhuis. En mama komt altijd terug. Als ik nu altijd mijn spinazie opeet, denkt Lis. En als ik
al mijn speelgoed weggeef ... misschien is mama er dan ineens weer

De dood in Vlaanderen
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit boek staat stil bij de doodsbeleving van de laatste decennia en plaatst vraagtekens bij de gangbare clichés

De dood is gek: interviews met jongeren over de dood
Boek
Locatie: Geen.
De dood is een taboe in onze samenleving. Dat taboe drukt des te sterker op jongeren, die nog veel meer dan
volwassenen uit de buurt van de dood worden gehouden. In dit boek doorbreken jongeren zelf dat taboe. Ze praten
over hun ervaringen met, hun dromen en fantasieën over en hun angst voor de dood. 'De dood is gek' is een boek
van jongeren en voor jongeren. Ze zullen zich erin herkennen. Maar als het niet ook gelezen wordt door de
ouderen die met de opgroeiende jeugd te maken hebben gehad, gaat er een kans verloren: de kans dat ouderen
het gesprek over de dood met jongeren zullen aangaan. Want wat de pedagogen er ook over te zeggen hebben, de
gedachte achter dit boek is - prima geformuleerd door één van de jongeren in dit boek-: 'Ik vind het slecht om de
dood zo voor kinderen weg te houden. Ik denk dat het heel goed is om jong bij de dood betrokken te worden,
omdat je het dan ook later gemakkelijker kan hebben met het verwerken ervan.'

De dood uitgelegd aan mijn dochter
Boek
Locatie: Antwerpen
De dood is voor kinderen meestal een abstract begrip: iets wat heel oude mensen overkomt of de poes. In dit boek
voert de auteur een open en eerlijk gesprek met haar kind over dit even ongrijpbare als mysterieuze aspect van
het leven en legt helder en openhartig uit dat het sterven onafwendbaar is en hoe je kunt omgaan met de dood

De dromendief
Boek
Locatie: Antwerpen
De kinderen van het stadje Veren willen niet naar bed, want dan gebeuren er nare dingen. Een adembenemend
verhaal, waarin Seppe en de kinderen de Dromendief op heterdaad betrappen

De droom van God
Boek
Locatie: Antwerpen, Gent
Vanuit een reeks interviews met als invalshoek de tien geboden die ze samen met kinderen tussen 9 en 12 jaar
afnam, schetst de auteur hoe deze oude tekst ook voor ons een onmisbare leidraad kan zijn.

De droom van Tibhirine
Boek - Monniken en moslims
Locatie: Mechelen, Gent
In 1996 werden in het Algerijnse Tibhirine 7 trappisten vermoord. Nu, ruim 10 jaar later, is hun geestelijk
testament nog steeds een hart onder de riem voor al wie begaan is met het vreedzaam samenleven van
verschillende culturen. In deze bundel lezen we hoe hun droom van een vreedzame multiculturele samenleving
vorm gaf aan hun leven van alledag.

De eerste christenen
Boek - Hun denken en doen
Locatie: Gent
Kennismaking met het leven en de cultuur van de eerste christenen : beeldtaal, vroegchristelijke kunst, funeraire
praktijken, cultusgebouwen, pelgrimstochten,...

De eerste communie
Boek - Aanbevelingen en modellen bij voorbereiding en viering
Locatie: Gent
Aanbevelingen bij de voorbereiding van de eerste communie, en teksten die kunnen gebruikt worden voor een
volwassen bezinning op de eucharistie. Verder ook de voorstelling van enkele recente publicaties over eerste
communie-catechese.

De eerste paasmorgen
Boek
Locatie: Mechelen
Prentenboek dat vertelt over de wonderen die Jezus deed, over zijn gevangenneming en kruisiging, en over de
eerste paasmorgen. Voor kinderen vanaf 3 jaar.

De eeuwigheid in ons hart: een theologie van het sterven
Boek
Locatie: Gent

De filosofie van het scheppingsverhaal
Boek
Locatie: Mechelen
In dit boek wordt het eerste hoofdstuk van het bijbelboek Genesis "filosofisch" uitgelegd. De vraag is: hoe
verhouden wij ons als mens tot de wereld. Het scheppingsverhaal blijkt zich te laten lezen als praktische filosofie.

De geboorte van Jezus strip
Boek
Locatie: Hasselt
De geboorte van Jezus in stripverhaal vorm 9+

De geest van Damiaan
Boek - Een heilige voor onze tijd
Locatie: Mechelen, Gent
Hoe komt het dat pater Damiaan zoveel mensen aanspreekt, over de grenzen van taal, cultuur en zelfs godsdienst
heen? Historicus en journalist Jan De Volder gaat op zoek naar de ware geest van Damiaan, en kreeg daarvoor
toelating tot Vaticaanse bronnen.

De gehavende boom
Boek - Een verhaal over incest
Locatie: Geen.
Het oproepen van een pijnlijk verleden met het oogmerk het leven nu geaccepteerd en geheeld te doen zijn: dat is
in het kort de beweging die zich afspeelt in dit boekje.

De geheime boodschap van Maria Magdalena
Boek - Inclusief het recent ontdekte evangelie van Maria Magdalena
Locatie: Mechelen
Dit is het verhaal van Maria Magdalena zoals we het niet kennen. De auteurs deden heel wat onderzoek, en
kwamen tot het besluit dat ze in het huwelijk trad met Jezus en zijn kind baarde. Jezus noemde haar 'Maria
Magdalena', wat betekent 'toren' of 'Verhevene' of 'Grote Koningin'. Haar geheime leer is opgenomen in dit boek.
Dit is een verhaal van intrige, onderdrukking en vooroordelen, maar ook een verhaal van hoop en luisterrijke
verlichting, een verhaal dat de belofte behelst van vrede en vervulling.

De geloofsduik voor dummies
Spel - Waag jij de sprong?
Locatie: Antwerpen, Mechelen
De deelnemers moeten zo snel mogelijk bovenaan de ladder geraken met minstens 1 uitrusting, bijvoorbeeld een
badmuts die ze onderweg hebben gewonnen. Bij elke trede van de ladder hoort een opdracht. Voorts zijn er 4
(on)gelukstreden. In bijlage vind je opdrachtkaartjes met daarop de naam van de opdracht die je kan bevestigen
aan de treden van de ladder. Wanneer een opdracht is uitgevoerd, wordt een nieuw kaartje aangebracht. De
deelnemers gooien om de beurt met een dobbelsteen van maximum 3 ogen. Er zijn vier categorieën van
opdrachten: Watergewenning (kennismakings- en vertrouwensspelen), Uitrusting (competitieve spelen), Kunst- en
vliegwerk (groepsvormende spelen) en Veerkracht (inhoudelijkere reflectieve spelen).

De gelukzak
Spel
Locatie: Mechelen
Zoals iedereen zijn ook jongeren volop op zoek naar het Geluk. Maar geluk ligt niet altijd voor het oprapen. Dit spel
heeft dan ook twee doelstellingen : 1. Jongeren bewust maken dat lastige situaties in hun leven kunnen
voorkomen, en hen stimuleren die situaties met hun eigen talenten aan te pakken, en 2. via maffe doe-opdrachten
de groepssfeer verbeteren en een goed gevoel achterlaten.

De geschiedenis van het Heilig Land
Boek
Locatie: Mechelen
Dit boek vertelt de geschiedenis van het Heilig Land vanaf de oertijd tot 1968. Het is gebaseerd op documenten uit
de Oudheid en geverifiëerd aan de meest recente archeologische ontdekkingen. Naast de bijbel wordt er geciteerd
uit de Zenon-papyri, de Amarna-brieven en de Ottomaanse archieven.

De gevangene van de regenboog
Boek
Locatie: Antwerpen
Een map met 50 Afrikaanse dilemmasprookjes

De gouden bal
Boek
Locatie: Mechelen
Prentenboek over het hemelkind dat heel gelukkig was in de hemel, tot het zijn gouden bal verloor. Toen trok het
naar de aarde en werd er als mensenkind geboren. Op een dag vond het zijn gouden bal terug en het ging prompt
weer naar de hemel. Dit verhaal gaat over het proces van de geboorte, kind mogen zijn in deze tijd, en het sterven
als deel van het leven.

De gouden sleutel
Boek
Locatie: Antwerpen, Gent
Deze bundel bevat sleutelverhalen die een opening kunnen bieden tot de bijbel. Oude joodse verhalen, klassieke
verhalen uit de christelijke verteltraditie, sprookjes en legenden worden opnieuw verteld, maar ook nieuwe
verhalen zin erin opgenomen

De gouden vogel
Boek
Locatie: Antwerpen
Johan ligt in het ziekenhuis. Hij is heel erg ziek en denkt dat hij niet beter wordt. Op een dag ziet hij drie vogels op
de vensterbank: een gouden, een blauwe en een groene vogel. De blauwe vogel zegt dat hij Victor heet. Victor
komt regelmatig terug aan zijn bed en Johan kijkt erg uit naar die momenten. Dan voelt hij zich blij, net als tijdens
de bezoekjes van baby Alex. De gouden vogel ziet Johan voorlopig niet meer. Victor zegt dat hij terug zal komen
als de prunusboom voor zijn raam bloeit. Daar blijft Johan op wachten

De groep in actie
Boek - Praktijkboek samenwerkingsvaardigheden
Locatie: Antwerpen
Een leerboek voor het aanleren van samenwerkingsvaardigheden in scholen en vormingsorganisaties

De grote Bijbel-quiz
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Hoe staat het er voor met jouw Bijbelkennis? Speel deze quiz en je komt het te weten. Met 1000 vragen wordt
jouw kennis grondig getest.

De hand die me verder draagt
Boek
Locatie: Gent
Afscheidsbrieven, die de lezer laten delen in het leven van een gezin, die getuigen hoe banden van samenleven
doorheen ziekte en verdriet worden verstevigd.

De heilige oorlog: Wereldgeschiedenis in beeld
Audiovisueel
Locatie: Hasselt

De hemel begint in jezelf
Boek - De wijsheid van de woestijnvaders voor mensen van vandaag
Locatie: Antwerpen
De spiritualiteit van de vroegchristelijke monniken uit de vierde tot zevende eeuw is uit het leven gegrepen. Hun
geestelijke ervaringen beantwoorden aan onze behoefte aan een spiritualiteit die niet in de eerste plaats de blik
naar de hemel richt, maar "die begint bij onszelf en onze eigen hartstochten" (Grün). De schrijver slaagt er
meesterlijk in deze verborgen bron van oorspronkelijk christendom te laten opborrelen voor mensen van vandaag.

De hemel in mijn hoofd
Boek - dierbaren herdacht verhalen van nabestaanden
Locatie: Geen.
'Ik weet niet of er een hemel is'. In dit boek kijken tientallen nabestaanden terug op een ingrijpende gebeurtenis:
de dood van hun dierbare(n).
In dit boek gaat het over herdenken. Mensen denken 20 of 25 jaar, vaak nog iedere dag aan diegenen die ze
kwijtraakten, al praten ze er nog maar zelden over.
Mensen vertellen hierin over hun verschillende levensbeschouwingen en over het belang van het herdenken.

De hemel is geen huis
Boek
Locatie: Antwerpen
Evelien voelt zich niet lekker in haar vel. Ze kan het moeilijk vinden met de nieuwe vrouw van haar vader en voelt
zich verraden en eenzaam. Erger, ze eet bijna niet. Anorexia maakt zich stilaan meester van haar lichaam, tot ze
uiteindelijk in het ziekenhuis belandt. De psychologe Claire moedigt haar aan om niet zomaar op te geven. Evelien
wint weer aan zelfvertrouwen en maakt nieuwe vrienden. De weg om opnieuw dichter bij haar vader te komen is
lang. En er is Jens die een boontje voor haar heeft..

De herinnering weer tot leven gebracht: drie martelaren in het
stormgebied van de Balkan
Boek
Locatie: Mechelen
Sinds de start van Kathostrip als Nederlandstalige tak van CRIABD stuiten we zo af en toe op een voor ons nog
onbekend religieus stripboek. Zoals nu: ‘De herinnering weer tot leven gebracht: drie martelaren in het
stormgebied van de Balkan’. Het verhaal handelt over drie Bulgaarse martelaren van het communisme.
“Dramatisch en boeiend was het leven van drie Bulgaarse Assumptionisten: Kamen Vitchev, Pavel Djidjov en
Josaphat Chichkov. Zij stierven in 1952 onder het communistisch bewind. In juni 2002 werden ze door paus
Joannes Paulus II zalig verklaard. Een raadsel, een vermoeden dat nu ontsluierd wordt. Waarom moesten deze
kloosterlingen in 1952 sterven? Een beklijvend verhaal!”
Een Franse journaliste is op de zaligverklaring aanwezig en wil meer weten. Ze ontdekt het verhaal van drie
boeiende levens!

De hunker naar troost
Boek
Locatie: Antwerpen
Vier pakkende verhalen over hoe nabestaanden omgaan met de dood van een kind

De jeugd is tegenwoordig
Boek - sociaal eenzaam lui cool braaf slim rebels
Locatie: Antwerpen, Gent
De nieuwe jongeren zijn anders.
Dit boek geeft je een herkenbaar en correct beeld van de jongeren van nu. Jongerenexperts onderzoeken de meest
hardnekkige mythes over jongeren om ze nadien te nuanceren of zelfs radicaal te ontmaskeren. Bovendien kom je
te weten hoe je het best omgaat met de jongeren thuis, in de klas of op het werk.

De K van A tot Z
Boek - Het inspiratieboek van KAJ
Locatie: Mechelen, Hasselt, Gent
Inspiratie- en doeboek : een bundeling van zingevingsmethodieken, verzameld en uitgewerkt door de
vormingsbeweging KAJ. Het boek heeft niet alleen een waarde binnen de KAJ, maar is bedoeld voor iedereen die
met jongeren werkt.

De Kabbala
Boek - Het hart van de joodse mystiek
Locatie: Mechelen
Dit boek is er vooral voor beginnende kabbalisten en voor iedereen die geïnteresseerd is in filosofie en spiritualiteit.
Tot voor kort werd de Kabbala gezien als een geheime leer, maar het is in feite een schitterende leidraad voor
spirituele zelfontplooiing. De schrijver geeft inzicht in belangrijke begrippen als geest, meditatie en mystieke
ervaring.

De karakters in Wakkerdam
Spel - Uitbreiding Weerwolven
Locatie: Hasselt
Deze uitbreiding op het populaire rollenspel bevat 24 nieuwe kaarten met 16 spectaculaire karakters en vreemde
gebeurtenissen. Zo kan het raadzaam voor het dorp zijn om de 2 zusters te verwisselen. Of er komt opeens een
engel om de hoek kijken met haar eigen doelen. Om niet te spreken van ruiters te paard die met roestige
zwaarden het dorp binnenvallen.
Al deze en nog vele andere karakters maken dat niets is wat het lijkt in Wakkerdam.

De Kardinaal heeft verdriet
Boek
Locatie: Gent
Het is geen pessimistisch boek. De crisis die geloof en kerk in haar greep houdt, wordt vrijmoedig beschreven.
Alleen door de vinger op de wonde te leggen wordt duidelijk dat de toekomst van geloof en kerk niet uitzichtloos is.

De kardinaal hoopt
Boek
Locatie: Gent

De Kater komt later
Spel
Locatie: Gent
De basisdoelstelling is het bevorderen van een gezonde levenswijze.
Dit gebeurt door:
-sensibiliseren: voor de problematiek van alchohol en andere drugs, het bespreekbaar maken
- informatieoverdracht: vermeerderen van kennis over drugs en verruimen tot de legale middelen als alchohol,
tabak en geneesmiddelen
- attitude, vorming: het verwoorden en bevragen van de eigen houding
- gedragsbepaling: aanreiken van gedragsalternatieven, stimuleren van preventie

De kerk bloost
Boek - Pleidooi voor een gedurfder beleid
Locatie: Antwerpen
In dit kritische essay presenteert de schrijver een stand van zaken én kijkt hij vooruit. Op acht domeinen staat de
kerk voor uitdagingen en daagt ze tegelijk ook de maatschappij uit. Een constructief pleidooi voor een sociaal
geëngageerde kerk die moedig de discussie aangaat en daarbij niet vergeet ook zichzelf bij te sturen.
Voor zowel de top van de kerk, de godsdienstleerkracht, de randgelovige, de zoeker...

De kerk in Vlaanderen
Boek - Avond of dageraad?
Locatie: Gent
Welke geloofsgemeenschap zal welke Kerk dragen? Probeert men aansluiting te vinden met de weerspannige
wereld? Wat kan men verwachten van de sociale bewegingen in het brede middenveld? Zijn er signalen van een
nieuw ontluikend geloofsleven? Welk antwoorden vinden we in de bijbel?

De kern van ons geloof
Boek
Locatie: Mechelen
De paus beschrijft hoe het in onze tijd nog mogelijk is om te geloven. Hij doet volgens de geloofsbelijdenis van de
apostelen en besteedt bij de uitwerking ook aandacht aan de recente evoluties op vlak van exegese, theologie en
wetenschap.

De Kerst Kinderbijbel Liedjesceedee
Audiovisueel - 25 bekende en nieuwe liedjes uit het Kerstkinderbijbelliedjesleesboek
Locatie: Mechelen, Gent
Op deze CD is het hele kerstverhaal te beluisteren in 25 liedjes. De bijhorende verhalen en de bladmuziek zijn te
vinden in het bijhorende boek.

De keuze
Boek
Locatie: Geen.
Een verhaal voor jongeren vanaf 15 jaar over dood, verdriet, onmacht maar ook over vriendschap en de hemel

De kijk- en vertelbijbel
Boek
Locatie: Mechelen
Meer dan 60 bekende verhalen uit de Bijbel worden op aansprekende en eenvoudige manier verteld zodat jonge
kinderen het goed kunnen volgen.

De kinderjaren van Jezus strip
Boek
Locatie: Hasselt
De kinderenjaren van Jezus in stripvorm 9+

De kleine atlas van het genot
Boek - 12 plaatsen in België om warm van te worden
Locatie: Antwerpen
Na stilte, liefde en troost, gaat de schrijver op zoek naar genot in België en in zijn herinneringen. Via deze
bekoorlijke gids kan de lezer, met een beetje verbeelding, zelf op zoek gaan naar plekken en momenten om warm
van te worden. Twaalf relativerende verhalen en impressies over genot en passie.

De kleine Engelen
Spel
Locatie: Mechelen
Er bestaan ongelooflijk veel verschillende Kleine Engelen. Ze zitten verstopt in dit leuke doosje en wachten daar tot
ze worden ontdekt.

De Kleine Prins
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Toen de grote mensen van nu nog kleine kinderen waren

De koe zei Boe, de ezel Balk, het schaap toen Bla
Boek
Locatie: Mechelen
Het kerstverhaal zoals het nog nooit is verteld.

De Koning, de wijze en de nar
Boek - Het grote godsdiensttoernooi
Locatie: Mechelen, Gent
Dit boek is een schitterende fabel vol humor, een meeslepend verhaal over (on)geloof en godsdiensten. Wat
gebeurt er als een jood, een christen, een moslim, een hindoe, een boeddhist en een atheïst met mekaar in het
strijdperk treden?

De koorddanser
Boek
Locatie: Mechelen
Dit handboek is bestemd voor groepsleidingen en voor al wie met een leidingsploeg van scouts of gidsen wil
werken. Dit boek van 30 hoofdstukken bevat 5 "grote" blokken: starten met een groep, beleid en vorming, de
vergaderingen, doen en organiseren en tot slot: een evaluatie.

De koppie-pot
Spel
Locatie: Antwerpen, Brugge
De Koppie-Pot is een informatief spel voor jongeren tussen 15 en 18 jaar. Het spelidee steunt op de bekende
Jongerengids, een naslagwerk over alles wat hen aanbelangt: relaties, seks, werken, wonen, naar school gaan,
vrije tijd, enz. Omdat de Jongerengids vooral individueel gebruikt wordt, heeft een team van In Petto (Jeugddienst
Informatie en Preventie uit Berchem) een spel ontwikkelt waarbij jongeren op een actieve en creatieve manier
kennis maken met de verschillende thema's in de Jongerengids.

De Koran uitgelegd
Boek
Locatie: Gent
De Franse islamoloog van Marokkaanse afkomst Rachid Benzine werpt een nieuw licht op de vaak onvoldoende
begrepen Koran, zelfs door moslims zelf. Hoe deed zich de openbaring van de Koran voor? In welke wereld is de
Koran verschenen? Tot wie richt zich de Koran? Wie was Mohammed?Hoe heeft de oorspronkelijke mondelinge
overlevering zich weten te ontwikkelen tot het heilige boek voor zovelen? Wat leert ons de Koran en wat zijn de
overeenkomsten met de Bijbel?
Benzine toont dat de Koran veel meer te bieden heeft aan de lezer die de historische context ervan begrijpt.

De kracht van burn-out
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit boek is bestemd voor mensen met burn-out, mensen in hun naaste omgeving maar ook voor managers. Omdat
gangbare therapieën niet altijd werken, ontwikkelden zij een nieuwe benadering vanuit de theorie van bipolariteit.
Zij gaan er vanuit dat er een balans moet zijn tussen de tegenstellingen in het leven. Hun therapie helpt het
evenwicht te herstellen.

De kracht van God
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Dit boek stelt de vraag naar Gods aanwezigheid in de wereld van nu. De kracht van God (als Heilige Geest) laat
zich gevoelen in mensen, in de hele schepping.

De kracht van positief denken
Boek
Locatie: Mechelen
Het boek wil een eenvoudige en praktische handleiding zijn tot persoonlijke verbetering. Honderden hebben de
aangehaalde principes reeds toegepast en dit leidde bij hen tot een nieuw leven, een nieuwe kracht en meer geluk.
De bedoeling is uiteindelijk dat de lezer de aangehaalde methoden in de praktijk toepast bij zichzelf.

De kruisweg
Boek
Locatie: Mechelen
Teksten van de overwegingen en gebeden bij de kruisweg van 2004 in Rome, opgemaakt uit het evangelie van
Lucas op vraag van de paus.

De kruisweg van de stilte
Audiovisueel
Locatie: Mechelen, Gent
´De kruisweg van de stilte´is een expressionistisch werk dat hangt in de kloostergangen van de abdij van
Westvleteren. Het wil aanzetten tot mediteren en laat de monniken in een trieste stoet meestappen langs de
verschillende staties van het lijdensverhaal.
Deze CD-rom laat toe de schilderijen te projecteren.

De kruisweg van de stilte
Boek - eigen zinnig
Locatie: Mechelen, Gent
´De kruisweg van de stilte´is een expressionistisch werk dat hangt in de kloostergangen van de abdij van
Westvleteren. Het wil aanzetten tot mediteren en laat de monniken in een trieste stoet meestappen langs de
verschillende staties van het lijdensverhaal.
In dit boek lees je twaalf verhalen, één voor elke statie in de kruisweg, geschreven door twaalf verschillende
auteurs met heel diverse levensvisies. Wat maakt het beeld bij hen los? En wat maakt het los bij de lezer?

De kruisweg van Jezus
Boek
Locatie: Mechelen

De kruisweg voor kinderen
Boek
Locatie: Mechelen
De 14 haltes van de kruisweg, voor kinderen verteld.

De kunst van het afscheid nemen
Boek - Beelden van innerlijkheid
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Gent
Een kunstzinnig verslag van een stervensproces, weergegeven in woord en beeld, met als rode draad de liefde, die
lijdende mensen helpt, troost en optilt

De kunst van het luisteren
Boek
Locatie: Antwerpen
Een boek met veel praktijkvoorbeelden, dat zijn nut zal bewijzen in de privésfeer én in de hulpverlening en het
pastoraat.

De kunst van het zien
Boek - Kunst in de geloofscommunicatie
Locatie: Mechelen
Een kunstwerk als uniek vertrekpunt voor een geloofsgesprek. Naast achtergrondinformatie en een model voor
analyse van een kunstwerk, bevat het boek ook 9 kunstwerken met bijhorende werkvormen. Bij het boek hoort
een CD met daarop de afbeeldingen van de kunstwerken, meditatieve muziek en enkele meditatie-oefeningen.

De laatste dag
Boek
Locatie: Antwerpen
Linus' mama verhuist. Zijn ouders gaan scheiden. Een indringend verhaal met een ironische wending over
echtscheiding en afscheid nemen

De lange weg naar Binnen
Boek - Bezinningsboekje voor de Compostela-pelgrim
Locatie: Mechelen
Ga naar het einde van de wereld en je zal een spoor van God ontdekken. Ga naar het diepste van je hart en je zal
God zelf ontmoeten.

de lege dop: animatiemap rond jeugdwerkloosheid
Boek
Locatie: Antwerpen

De lichamelijke ruimte
Boek
Locatie: Geen.
Een bundel samengesteld door Jean Agten n.a.v. de werkwinkel op de jeugpastorale dagen 2000 rond lichamelijke
ruimte

De lucht zal trager wolken maken
Boek
Locatie: Antwerpen
Bundel vol gedichten rond aftakeling en dood

De Madridgeneratie
Boek - Waar zijn ze in Godsnaam mee bezig
Locatie: Antwerpen, Brugge, Mechelen, , Hasselt, Gent
Dit boek is het resultaat van een onderzoek dat de Artveldehogeschool in opdracht van IJD, jongerenpastoraal
Vlaanderen voerde.
Het boek vertelt doorheen heel wat cijfers en analyses het verhaal van de 600 jonge Vlamingen die in de zomer
van 2012 deelnamen aan de Wereldjongerendagen (WJD) in Madrid.
De uitgave bestaat uit 8 portretten van jongeren die deelnamen aan de Wereldjongerendagen, 40 kunstfoto’s van
Selina De Maeyer, een dvd met portretten van jongeren, one-minutes en ander beeldmateriaal over de
Wereldjongerendagen, een visietekst over hoe de kerk met jongeren kan omgaan en vice versa en eveneens de
resultaten van de verschillende onderzoeken die werden gevoerd.

De Magische Verbinding
Spel - Het spel van zien, herkennen en verbinden
Locatie: Antwerpen, Brugge, Mechelen, Gent, Hasselt
Kaarten om op een speelse manier kennis te maken met elkaar. Door kaarten waar begrippen op staan uit te
wisselen, komen 2 magische verbindingen tot stand : een innerlijke en een uiterlijke verbinding. De Innerlijke
Magische Verbinding laat je zien hoe je over jezelf denkt. De Uiterlijke Magische Verbinding laat vrienden en
kennissen vertellen hoe ze jou zien. Het spel loopt ten einde wanneer iedere speler zowel een innerlijke als een
uiterlijke verbinding heeft.

De man naar mijn hart
Boek
Locatie: Antwerpen, Gent
50 Jezusverhalen, 50 liefdesverhalen over ´de man van mijn hart´. De verhalen zijn authentiek, bewogen,
hedendaags.

De man op het schoolplein
Boek - Een kerstverhaal
Locatie: Mechelen
Prentenboek over de kerstman, een man die alleen de kinderen begrijpen

De Mangabijbel
Boek
Locatie: Hasselt, Gent, Mechelen
De Mangabijbel is een bewerking van de Bijbel. Dit boek vertelt het verhaal over de relatie tussen God en zijn volk,
vanaf de schepping van de aarde en de oude geschiedenis van het Joodse volk, tot het leven van Jezus, zijn dood
en de avonturen van de eerste kerkelijke gemeentes. Dit alles in mangstripvorm ; Bevat verklarende woordenlijst ;
De teksten zijn gebaseerd op de Groot Nieuws Bijbel, NBG/KBS, 1996.

De Matthëus: kan passie troosten?
Boek
Locatie: Antwerpen
Kan passie troosten? Dat is natuurlijk maar de vraag. Want is passie niet onlosmakelijk verbonden met heftige
gevoelens van lust en onlust die ons onvermijdelijk zowel kunnen verteren als tot ongeëvenaarde creatieve
expressie kunnen brengen? In dit boekje wordt, tegen de muzikale achtergrond van de Matthëuspassion van J.S.
Bach, gezocht naar een antwoord

De mens als dialoog
Boek
Locatie: Antwerpen
Verslagboek van de jeugdpastorale dagen in 1992 rond de kern van het geloofsgesprek

De mens die je liefhebt, is ziek
Boek - Verhalen voor de tijd van nabijheid en afscheid
Locatie: Antwerpen
Na vijfentwintig jaar als parochiepriester gewerkt te hebben is Sylvain Tuyls sinds 1980 als aalmoezenier
verbonden aan het Van Helmontziekenhuis en het Ter Linde bejaardentehuis, instellingen van het OCMW te
Vilvoorde. Zijn bedenkingen en ervaringen publiceerde hij in verschillende tijdschriften. Dit boek brengt er een
bundeling van, aangevuld met brieven en homilieën voor zieken en bejaarden

De mens in zijn tuin
Boek - Over ecologie en schepping
Locatie: Brugge, Gent
'Een woord bij... Kerstmis 2008'

De mens is niet alleen
Boek - De ervaring van Gods aanwezigheid
Locatie: Mechelen
God vraagt iets van de mensen, hij roept ons en daagt ons uit. Tegelijk kan de mens Gods aanwezigheid ervaren.

De mindere broeders van Trans-Catanië
Spel
Locatie: Gent
In het jaar 1250, enkele jaren na de dood van Sint-Franciscus is de orde die hij heeft gesticht (de minderbroeders)
verdeeld. Elke groep interpreteert de regel van Franciscus op zijn manier en probeert zo veel mogelijk aanhangers
te werven.
Je begint met je orde aan de verovering van de laars van Europa. Door het verzamelen van de juiste Franciscaanse
waarden, slaag je er algauw in om vanuit Assisi de regio van Trans-Catanië te bebouwen met verblijfplaatsen en
abdijen.
Slaag jij erin om met jouw orde de boodschap van Franciscus over te brengen?

De misdienaar in de liturgie
Boek - Een reflectie voor begeleiders
Locatie: Hasselt
In deze brochure worden de taken van de misdienaar in de liturgie op bondige wijze toegelicht.

De mooiste begrafenis van de wereld
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
We verveelden ons. Ester vond een dode hommel en we besloten hem te begraven. Toen kreeg Ester een geweldig
idee. Al die zielige dode dieren die zomaar op de grond lagen, kregen van ons de mooiste begrafenissen van de
wereld.
Prentenboek voor kinderen van 4 - 8 jaar.

De mooiste bijbelliedjes voor kinderen
Boek
Locatie: Mechelen
Boek met 37 bijbelliedjes voor kinderen van 6 - 12 jaar.

De mooiste van altijd
Boek - 40 eeuwen wereldpoëzie in 300 gedichten
Locatie: Antwerpen
poëziebundel

De mooiste van de hele wereld
Boek
Locatie: Antwerpen
300 gedichten van de 20 ste eeuw samengebracht

De mooiste van Tagore
Boek
Locatie: Antwerpen
Verzamelde gedichten van Tagore

De naakte therapeut
Boek
Locatie: Antwerpen
De naakte Therapeut is een rataouille van verschillende stukjes uit de wereld van de psychotherapie. Peter Rober
bespreekt hier dingen die vaak beter onbesproken blijven, dingen waar sommige collega-therapeuten wel in de
wandelgangen over praten, maar die ze niet graag geschreven zien staan. Want het gaat in dit boek niet over de
therapeut in zijn kracht en mogelijkheden maar over de kwetsbaarheid van de therapeut, over zijn twijfels en
ergernissen, over zijn vragen en bedenkingen. De therapeut helemaal uitgekleed dus

De nieuwe Bijbelvertaling
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Brugge, Gent
Interconfessionele vertaling, gemaakt door het Nederlangs bijbelgenootschap, het Vlaams bijbelgesnootschap, de
katholieke bijbelstichting en de Vlaamse bijbelstichting

De nieuwe katechismus
Boek - Geloofsverkondiging voor volwassenen
Locatie: Gent
Dit boek wil de boodschap van Jezus luid laten weerklinken voor de hele wereld. Deze geloofsverkondiging voor
volwassenen wil in gewone taal de boodschap verkondigen en achtergronden duidelijk maken. Onze
geloofsboodschap is dezelfde gebleven, maar de benadering en belichting ervan is nieuw. Het eeuwige geloof wordt
hier verkondigd in een eigentijdse vorm. Het boek wil een weergave zijn van de vernieuwing die het concilie
meegebracht heeft.

De opgroeiende dood: Zelfdoding door jongeren
Boek
Locatie: Geen.
'Wat voor zin heeft het eigenlijk dat ik leef? Ik weet niet eens hoe dat moet, leven, een beetje gelukkig leven. Ik
heb iemand nodig die van mij houdt, die alles voor mij zou willen doen en waarmee ik alles zou willen doen, zelfs
sterven als dat zou moeten. Maar waarschijnlijk zal ik dat ook wel alleen moeten doen ...' Deze regels komen voor
in het dagboek van een 17-jarig meisje, wier laatste levensjaar in het begin van de opgroeiende dood staat
beschreven. Zij staat model voor de 400 jonge mensen die jaarlijks een eind aan hun leven maken. Bovendien
ondernemen duizenden van hun leeftijdsgenoten een poging tot zelfdoding. En deze aantallen nemen nog steeds
toe. Hoe kan dit? Wat voor maatschappij is het, die toelaat dat zoveel jonge mensen opgroeien voor de dood? In
dit boek, bestemd voor ouders, leeftijdsgenoten, docenten en hulpverleners, wordt uiteengezet wat de achtergrond
van deze situatie is en welke de oorzaken zijn dat jeugdigen de dood als enige oplossing van hun problemen gaan
zien. Steunend op gesprekken met mensen uit de directe omgeving van jeugdigen die 'vrijwillig' hun leven hebben
beëindigd, geeft het duidelijke informatie aan welke signalen te herkennen valt dat jonge mensen rondlopen met
plannen voor zelfdoding, hoe wij ze kunnen helpen en mogelijk afhouden van hun fatale beslissing.

De overspelige vrouw
Boek
Locatie: Geen.

De overspelige vrouw
Spel
Locatie: Hasselt
Met deze werkvorm bekijken jongeren het verhaal van de overspelige vrouw van nabij. Door zich in het verhaal in
te leven kunnen ze nieuwe perspectieven en betekenissen van dit verhaal voor de dag van vandaag ontdekken.

De parochiale jeugdcatechese in het vicariaat Vlaams-Brabant
Boek - Empirische studie van het begeleidingsproces
Locatie: Mechelen
De parochiale jeugdcatechese wordt bestudeerd in relatie tot het jeugdwerk. Ook wordt het didactisch model
vergeleken met het feitelijk verloop van het onderzoek.

De parochie
Boek - een grensgeval
Locatie: Gent
Verslag van een symposium over de toekomstige organisatie van parochies en de achterliggende kerkvisie.

De passie van de puber
Boek
Locatie: Antwerpen
Een buitengewoon lijdensverhaal over een tragikomische tiener Jos. Spanning, humor, spitse dialogen en een
onvergetelijke antiheld op sandalen maken dit boek een klassieker voor pubers én volwassenen.

De Pausen: 2000 jaar kerkleiderschap
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit boek begint met de apostel Petrus die de rooms-katholieken als de eerste paus beschouwen. Het beschrijft
verder het leven en werken van de pausen in chronologische volgorde tot op de dag van vandaag. Volgens de
officiële telling in de 'Annuario Pontificio', in het Vaticaans jaarboek zijn er sinds Petrus 262 pausen geweest. De
lijst van de pausen vindt men aan het einde van dit boek. Niet alle pausen worden hier besproken, omdat niet elke
paus belangrijk was voor de ontwikkeling van het pauselijk ambt. Bovendien is er over sommige pausen weinig of
niets bekend. 'De pausen' beschrijft het leven en werken van die pausen wier ambtsperiode van invloed was op de
wijze waarop latere pausen en wijzelf over de paus denken. Het begrip van het pauselijk ambt heeft zich
ontwikkeld. Het pauselijk gezag, zoals het nu wordt uitgeoefend met de leer van de pauselijke onfeilbaarheid, kan
niet worden teruggevonden in theorieën die pausen en andere christenen in de vijf eerste eeuwen van het
christendom over de rol van de paus hebben geformuleerd. Maar er is een ontwikkelingslijn van de oude naar de
moderne pausen, en dit boek volgt deze lijn in woord en beeld. Tevens wordt een blik op de toekomst geworpen:
de functies van de paus worden complexer naarmate de wereld kleiner wordt. De paus moet zich te weer stellen
tegen de toenemende kritiek binnen de kerk en tegelijkertijd dwingt hij respect af als symbool van hoop, vrede en
rechtvaardigheid.

De pioniers
Audiovisueel - vormsel 2004
Locatie: Mechelen
Een groep enthousiaste lange weggers maakte een DVD van hun vormsel in 2004.

De prijs van het graan
Boek
Locatie: Antwerpen
In de vruchtbare bergen van zijn Afrikaanse thuisland voelt de arme boer Bonoko zich de koning te rijk. Het leven
is eenvoudig, de oogst toereikend en zijn mooie jonge vrouw verwacht een eerste kind. Helaas blijkt het evenwicht
broos, het paradijs kwetsbaar. Corrupte politici en vertwijfelde rebellen zaaien dood en verderf. Maar de grootste
bedreiging vormen de nietsontziende mechanismen van de moderne mondiale economie. Als op een dag de prijs
van het inheemse graan in elkaar stort, begint voor Bonoko een ware lijdensweg - met een miserabel illegaal
verblijf in onze kille lage landen als slechts één etappe op weg naar een uitzichtloos einde..

De prijs van het paradijs
Boek - Plussersweekend 2007
Locatie: Geen.
Bundel met verhalen, liedjes, poezie, spelen ... voor plussers. Gemaakt voor het plussersweekend van Overpelt in
2007.

De Prins van Egypte
Audiovisueel - Prince of Egypt
Locatie: Gent, Hasselt
Tekenfilm over het verhaal van Mozes. De Egyptische farao seti geeft het bevel om alle hebreeuwse baby's te
verdrinken. Een wanhopige moeder plaatst haar zoon in een mandje, dat terecht komt bij de koningin. Mozes
wordt opgevoed als een broer van de troonopvolger Ramses. Jaren later worden de broers van elkaar gescheiden
wanneer Mozes achter zijn ware achtergrond komt. Hij krijgt van God de taak om als boodschapper te fungeren, en
de onderdrukte hebreeuwse bevolking te leiden naar een eigen land.
Leeftijd 6+ Duur 99 min

De profeet
Boek
Locatie: Antwerpen
Gibran stond op het kruispunt van 2 werelden: die van de oosterse religieuze mythen uit zijn jeugd, en de westerse
verlichting en tolerantie die hij als kunstenaar omarmde.
Beide werelden worden perfect belichaamd in de woorden van zijn Profeet.

De profeet in de vis
Boek - Verhalen uit het Oude Testament
Locatie: Mechelen, Brugge, Gent
´De profeet in de vis´ is het laatste deel van Ter Lindens kinderbijbel. De andere delen zijn ´Het land onder de
regenboog´ en ´Koning op een ezel´. Het bevat een schat aan verhalen uit het Oude Testament : verhalen over
Jozua, Gideon en Simson, Saul, David en Salomo, Elia, Elisa, het Hooglied, verhalen over Ruth, Ester, Daniël en
Jona. Net als in de vorige 2 boeken, vertelt en verheldert Ter Linden tegelijkertijd. Het boek is geschikt voor
kinderen vanaf 10 jaar.

De psalmen
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen
In dit boek leest u teksten van de psalmen en op de cd kunt u de teksten van de mooiste psalmen beluisteren

De regel van Benedictus
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Vertaling van de regel van Benedictus, met de Latijnse brontekst, en voorzien van commentaren van broeder
Benoît Standaert osb en van Wil Derkse.

De ritssluiting van de zee
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit boek is het resultaat van een internationale wedstrijd poëzie. De auteurs, tussen de 7 en de 20 jaar, leveren
het materiaal en dit zorgt voor heel wat "dicht" kwaliteit.

De rol van de handel bij de ontwikkeling
Boek
Locatie: Antwerpen

De rouwende school
Boek - Handboek voor kinderopvang primair en voortgezet onderwijs en mbo
Locatie: Mechelen
Praktisch boek dat scholen en kinderdagverblijven kunnen raadplegen, wanneer ze worden met een (plotseling)
verlies. Het bevat een protocol, een checklist, werkvormen en informatie over in te zetten middelen. Deze
informatie is doorweven met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

De schepping
Boek
Locatie: Brugge
"In het begin was er niets. Het is moeilijk om je dat voor te stellen. Je moet alles wat er nu is nog niet laten zijn.
Je moet het licht uitdoen, en er zelf niet zijn, en dan ook nog eens al het donker vergeten, want in het begin was
er niets, ook het donker niet. Als je het begin van alles wil zien moet je erg veel weglaten. Ook je moeder." Zo
begint het scheppingsverhaal van de hand van Moeyaert.

De smaak van stilte
Boek - Hoe ik bij mezelf ben gaan wonen
Locatie: Gent
Op negentienjarige leeftijd krijgt Bieke Vandekerckhove de spierziekte ALS. Ze zou nog maar enkele jaren te leven
hebben. Ze leert in een klooster de spiritualiteit van Benedictus en het psalmgebed kennen. Na enkele jaren is de
ziekte gestabiliseerd. Bieke leeft nu al 20 jaar met ALS. Ze is getrouwd, en heeft twee assistenten die haar helpen.
Ze kwam ook in contact met de stilte van zen.
Dit boek geeft weer wat ze meemaakte, zag en proefde in de stilte van het leven : ´De benedictijnse spiritualiteit
en het zenboeddhisme zijn de twee longen geworden waarmee ik adem.´

De speelruimte van het geloof
Boek - Getuigenis van een theoloog
Locatie: Hasselt
betrouwbare gids in recreatieve theologie

Dé spelfichen
Spel - Meer dan 100 speelideeën
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Meer dan 100 spelfichen, onderverdeeld in ´rustige spelen´(blauwe fichen), ´opdrachten´ (groene fichen) en
´animerende spelen´ (rode fichen). Alle spelen vragen weinig voorbereiding en weinig materiaal. Ideaal om
ideetjes op te doen voor het kamp of de jeugdbeweging. De meeste spelen zijn niet competitief, maar
groepsbevorderend.

De spiritualiteit van je kind
Boek - 'Mam, God kan zich wel in duizend stukjes verdelen!'
Locatie: Mechelen
Met ervaringsverhalen en praktische tips
Spiritualiteit wordt zelden met kinderen geassocieerd.
Maar kinderen stellen zeer diepzinnige vragen over de belangrijkste zaken in het leven. Ze verlangen op dat
moment ook een antwoord…
Dat vraagt van volwassenen een open, eerlijke en bovenal uitnodigende houding.
Kitty Bouwman laat aan de hand van uitspraken en ervaringsverhalen zien dat kinderen een eigen spiritualiteit
hebben: zuiver en authentiek.
Dit boek wil bij volwassenen het vertrouwen wekken dat het kind zelf de gids is in het onbekende gebied van geloof
en spiritualiteit. Het legt in geloofsopvoeding het accent op ontdekken in plaats van onderwijzen.
Kitty Bouwman waagt zich op een terrein dat nog nauwelijks betreden is: de godsbeleving van je kind.

De stad van axen
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit boek is een reisverslag van zeven dagen verblijf in de stad van Axen

De stille ommekeer: oude en nieuwe waarden in het België van de
jaren tachtig
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Na de 'golden sixties' begonnen velen zich vragen te stellen over de Westerse grondwaarden. Tegen deze
achtergrond kwam een klein team van experten samen om een onderzoek in te stellen naar de waarden in WestEuropa en om mogelijke verschuivingen in die waarden te achterhalen. In 1981 werd het eigenlijk onderzoek
uitgevoerd. Dit boek cirkelt rond de vraag naar de identiteit van de gewone man en vrouw, maar dan toegespitst
op België, op Vlamingen en Walen. Verschillende domeinen komen daarbij aan bod: arbeid en vrije tijd, gezin en
seksualiteit, politiek, religie en ethiek. Dit boek is dan ook van fundamenteel belang voor personen met sociale
verantwoordelijkheid. Maar het zal ook boeiende en inspirerende lectuur zijn voor allen die zich interesseren in het
zin-zoeken van de doorsnee man en -vrouw

De straatkinderen van Verwegistan
Spel - een educatief gezelschapsspel over kinderen en hun rechten
Locatie: Gent, , Mechelen, Hasselt, , , , Antwerpen
‘Verwegistan’ volgt de levensverhalen van 6 straatkinderen op de voet. De straatkinderen wonen in het
onderontwikkelde Verwegistan. De spelers krijgen spelenderwijs
inzicht in het dagelijks gevecht van straatkinderen om te overleven. Ook al speelt het spel zich af in een fictieve
stad, het is gebaseerd op de verhalen en levensomstandigheden van echte straatkinderen.

De taal van het troosten
Boek
Locatie: Mechelen, Antwerpen
Dit boek gaat over de taal die ons zinvol troost kan geven bij een droeve gebeurtenis. Ze komt recht uit het hart en
begint met koesterende aandacht en voelbare ontroering en die eenzaamheid doorbreekt.

De tatoeages van God
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Sam is Emma's meter, ze is geen gewone volwassene. Volwassenen hebben altijd zoveel te vertellen maar Sam
stelt vragen. In haar huis is er een kamer voor Emma, de kamer is blauw: Emma's lievelingskleur. Ook Emma is
niet gewoon: volgens Sam is ze een tatoeage van God. Dit tedere en humoristische verhaal richt zich tot kinderen
vanaf 6 jaar en tot al wie, net als Sam het bijzondere zoekt in de andere. Het nodigt uit om na te denken over onze
relatie met elkaar en met God.
Het boek is prachtig geïllustreerd. Er horen ook 2 werkboekjes bij : voor gebruik op school en in de catechese.

De Tatoeages van God - Werkmap Basisonderwijs
Boek
Locatie: Mechelen

De Tatoeages van God - Werkmap parochies en groepen
Boek
Locatie: Mechelen

De tien beloften
Boek - Wegwijzers naar de vrijheid
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Onze wereld is gecompliceerd en vaak onoverzichtelijk. Daarom verlangen veel mensen naar een duidelijk
oriëntatiepunt. Ze zoeken richtlijnen om te kunnen leven zoals dat bedoeld is: gelukkig. De tien geboden kunnen
zulke wegwijzers zijn.

De tien woorden
Boek
Locatie: Mechelen
Brochure over de tien geboden of de tien woorden, bedoeld om te gebruiken in een jongerengroep. Deze brochure
is een bijlage bij het tijdschrift Grip van juni 2001.

De tien woorden, voorheen de tien geboden
Boek
Locatie: Antwerpen

De torrie van Mattie
Boek - Het evangelie van Matteüs in straattaal
Locatie: Mechelen
Hervertelling van het evangelie van Matteüs voor jongeren, in Rotterdamse straattaal.

De troost van het lijden
Boek - Bijbelse teksten over de compassie van God
Locatie: Mechelen
Selectie van teksten uit de Bijbel en andere christelijke bronnen. Deze selectie laat zien dat lijden ondanks alles
een rol speelt in Gods liefdevolle handelen met mensen.

De tuin van heden
Boek
Locatie: Gent
Verslag van de jeugdpastorale dagen in 1998 rond genesis en exodusspiritualiteit

De uit-vlucht
Boek - geen ontsnappen aan (Spoor zes Chiro)
Locatie: Geen.
We hebben allemaal wel een uitvlucht om niet te vaak stil te staan bij het voedsel dat we in onze mond stoppen.
Tot nu. Met het jongerenspel 'De Uit-vlucht' is er geen ontsnappen aan! De deelnemers van het spel zitten
opgesloten in een ruimte. Door middel van opdrachten, tips, puzzels, codes en aanwijzingen proberen ze de
figuurlijke sleutel te bemachtigen om uit de afgesloten ruimte te kunnen ontsnappen. In de loop van het spel
komen ze meer te weten over het huidige voedselsysteem en over welke alternatieven er bestaan. Ook staan ze af
en toe stil bij hun eigen impact op dat systeem. Hoe snel ontsnapt jouw groep uit het lokaal?
De Uit-vlucht is een uitgave van Spoor ZeS, die dienst van Chiro die rond solidariteit en zingeving werkt. Het spelt
kadert in het Foodwise-project van Broederlijk Delen, maar je kunt het ook los daarvan gebruiken. Het is op maat
gemaakt voor 14 - tot 18-jarigen, maar het is ook heel fijn voor leiding of kookploegen. Deel het spel in stukken op
en speel het in je klas.

De vele gezichten van geloven handleiding
Boek - Handleiding met didactische suggesties voor de leerkracht/begeleider
Locatie: Mechelen
Deze handleiding hoort bij het boekje ´De vele gezichten van geloven´. Het is bedoeld voor leerkrachten en
begeleiders van kinderen tussen 10 en 12 jaar. Er worden duidelijk aangegeven hoe de werkvormen kunnen
ingepast worden in de leerplannen godsdienst voor de derde graad van het lager onderwijs. Deze handleiding geeft
de begeleider de kans om de kinderen allerlei vaardigheden aan te leren, en om ze te begeleiden in hun zoektocht
naar wat geloven voor hen kan betekenen.

De verborgen taal van de liefde
Boek
Locatie: Gent
Het is een verrukkelijk boek over alle complexe betekenissen van wat wij onder liefde verstaan. Alle stemmingen
en gevoelens van het hart komen aan bod.

De verhalenboom
Boek
Locatie: Antwerpen
Een map bewerkte verhalen uit alle windstreken

De verre bestemming
Boek
Locatie: Mechelen
De Belgische tekenaar Geert de Sutter verhaalde in stripvorm het leven van de heilige zuster Marie-Adolphine, ook
bekend als Kaatje Dierkx. De titel van het boek: “De Verre Bestemming”, heeft een dubbele betekenis voor ‘de
grote reis van Zr. Marie Adolphine’. Enerzijds betreft het de reis van Ossendrecht naar China en anderzijds haar ter
hemelopneming. Het boek werd op zaterdag 7 november 2009 in Ossendrecht gepresenteerd, in het bijzijn van
een groot aantal mensen. Geert de Sutter signeerde bij deze gelegenheid op verzoek de gekochte boeken. De
tekeningen zijn gebaseerd op authentiek materiaal uit bestaande documentatie.
Dit stripboek heeft in 2010 in Brussel de Gabrielprijs gewonnen, hetgeen betekent dat dit boek gekozen is als beste
Nederlandstalig christelijke beeldverhaal van het afgelopen jaar (2009).
Het stripboek is opgetekend in drie gedeelten:
De Ossendrechtse jeugd van Kaatje Dierckx (Zr. Marie Adolphine), haar reis naar China en haar marteldood.
Ossendrechtse jeugd
In haar jeugd werkte zij o.a. in de peekoffiefabriek van De Beukelaar en later als huishoudelijke hulp in Antwerpen,
waar zij haar zus Betje in de gaten houdt.
Reis naar China en haar werk daar
Vanuit Marseille vertrekt Zr. Marie Adolphine op 12 maart 1899 met 10 andere reisgenoten met de boot naar
China.
Na een verschrikkelijke boottocht (storm, ziekte, etc.) van enige maanden, werd China bereikt en werd daar verder
gereisd per trein en met de ezel. Op 4 mei 1899 werd de plaats van bestemming Tai-yuan-fu bereikt en kon
begonnen worden met de verzorging van 200 weeskinderen.
Marteldood
Na 14 maanden bijzonder goed werk te hebben verricht voor de weeskinderen, werd Zr. Marie Adolphine tijdens de
bokseropstand op 9 juli 1900 gemarteld en vermoord.

De verzen van de kapitein
Boek
Locatie: Antwerpen

De vlag uit!
Boek - 62 verhalen voor kinderen bij thema´s uit de Schrift
Locatie: Gent
Verhalen voor grote en kleine mensen van nu, in de taal van vandaag, over thema´s uit de Schrift, over vrede,
vriendschap en geloof in elkaar en over de manier waarop je God ontmoet en op morgen kunt rekenen.

De vogel in mijn hoofd wil vliegen
Boek
Locatie: Antwerpen
Een bundel met gedichten geschreven door jongeren van 6 tot 20 jaar uit België en Nederland voor de Jeugd en
Poëzieprijs

De vreugde van het Evangelie
Boek - apostolische exhortatie van Paus Franciscus
Locatie: Antwerpen
Op appelerende en zeer concrete wijze gaat Paus Franciscus in op de ware vreugde. Hij heeft een verfrissende kijk
op de kerk. Legt de nadruk niet op kerkelijke leer en allerlei regeltjes, maar op de ware vreugde die van het
Evangelie uitgaat. De Paus aanvaardt geen enkel excuus om als Christen dat evangelie niet waar te maken! Deze
exhortatie is zeer leesbaar, ook voor mensen die niet theologisch geschoold zijn, de boodschap is echter niet
makkelijk! Want eenmaal gelezen, kun je haast niet anders dan werk maken van de Paus zijn oproep! Absolute
aanrader!

De vrucht van een graankorrel oogst je niet dag na het zaaien
Boek
Locatie: Hasselt

De Weerwolven van Wakkerdam
Spel - Uitbreiding
Locatie: Hasselt
Weerwolven van Wakkerdam is een spel om met veel mensen te spelen. Vreedzame burgers vechten tegen
weerwolven die zich onder hen gemengd hebben. Maar wie juist een weerwolf is, is niet echt duidelijk. Slagen de
burgers erin om de weerwolven te ontmaskeren of schakelen ze per ongeluk ook onschuldige dorpsgenoten uit?

De weg van mijn verlangen
Boek - een spirituele pelgrimsgids
Locatie: Hasselt
Steeds meer mensen pelgrimeren. Ze verlangen naar een time-out, het volgen van hun eigen ritme, een
ontmoeting met zichzelf, de natuur of met God.
Peter Müller ontvouwt de spiritualiteit van het gaan, het wandelen, het pelgrimeren voor een ieder die graag ‘met
zijn voeten bidt’. Het boek geeft volop ideeën en meditatieve teksten die ruimte bieden de vele ervaringen die je
onderweg opdoet spiritueel te verdiepen. Hierbij is aandacht de sleutel om de pelgrimstocht in al haar facetten
zoals de natuur met al haar weersomstandigheden, als spiegel voor het landschap van de eigen ziel te zien.
De weg van mijn verlangen is een boek voor alle pelgrimerende mensen die hun grote en kleine wandeltochten als
spirituele ervaringen willen beleven.
Een ideale begeleider op het pelgrimspad

De wereld van Thomas en Elke
Boek - Een zoektocht naar de christelijke identiteit
Locatie: Gent
Het boek wil een aanvaardbaar beeld brengen over het zelfverstaan van de christenen in deze tijd. Hoe kunnen
gelovigen omgaan met het geloof in het begin van het derde millennium?

De wondere wereld van de verborgen themas
Boek - Praktijkboek over processen in teams
Locatie: Geen.

De woorden van Jezus
Boek
Locatie: Mechelen
Het boek is een verzameling van de meest bekende uitspraken van Jezus. De diepte van zijn woorden is nog immer
een inspiratiebron voor hen die op zoek zijn naar het Goddelijke.

De zeven laatste zinnen
Boek
Locatie:
Op verzoek van het Ensor Strijkkwartet schreef Dimitri Verhulst 7 korte verhalen die geïnspireerd zijn op de 7
kruiswoorden, maar losgekoppeld worden van het religieuze gegeven. Bij het boek ook de CD met de muziek van
Händl ´Die Sieben Letzten Worte´, gespeeld door het Ensor Strijkkwartet.

De zeven werken van barmhartigheid en het religieus geïnspireerd
humanisme
Boek
Locatie: Mechelen
Kunstenaar Pat De Vylder schilderde een cyclus over de 7 werken van barmhartigheid. Manu Verhulst schreef bij de
schilderijen indringende poëzie. Jo Cornille benadert het begrip barmhartigheid en de 7 werken inhoudelijktheologisch en bekijkt hoe dat thema in de kunstgeschiedenis werd uitgebeeld. Koenraad De Wolf belicht het
ontstaan van de cyclus vanuit de visie van de kunstenaar en analyseert het religieus geïnspireerd humanisme in
het oeuvre van De Vylder.

De zevensprong
Boek - De zeven sacramenten
Locatie: Mechelen
Dit boekje helpt kinderen tussen 9 en 12 jaar te zien wat de bedoeling van de 7 sacramenten is. Waarom vieren we
de sacramenten op belangrijke momenten in ons leven? Hoe kan je de geheimtaal van de symbolen ontcijferen?
Hoe kunnen de sacramenten ons dichter bij God brengen?

De zoen van God
Boek - het sacrament van de verzoening voor jonge mensen van 8 tot 13 jaar
Locatie: Mechelen
Boekje over vergeven en verzoenen, over een god die barmhartig is

Dekaloog
Audiovisueel
Locatie: Hasselt, Gent
Een tiendelige cyclus waarin Krzysztof Kieslowski de geldigheid onderzoekt van de in de 10 Geboden bezegelde
principes voor onze huidige tijd. Een monotone flatwijk in Warschau is plaats van handeling voor verhalen over
Liefde, Dood, Geloof, Lijden en Vreugde.

Delen doet wonderen
Boek - Eerste Communieviering
Locatie: Gent
Deze viering sluit aan bij de handleiding "Met iemand als jij...". Het is niet kant en klaar afgewerkt, maar het staat
vol suggesties die om verdere uitwerking vragen.

Denk- en doespelen
Spel
Locatie: Antwerpen
Diverse denk- en doespelen, gezelschapsspelen, groepsspelen

Denken en doen
Boek - Een leven in spiritualiteit
Locatie: Mechelen, Antwerpen
De Vlaams-Brabantse zuster Jeanne Devos leefde en werkte ruim 40 jaar in India. Dit boek over haar drijfveren,
spiritualiteit en waarden is geschreven op basis van gesprekken die ze voerde met Ria Goris, journaliste, en Agnes
Pas, voorzitster van Broederlijk Delen.

Depressie
Boek
Locatie: Antwerpen, Gent
Een depressie is een van de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen. De stemming is dan abnormaal
verlaagd en de periodes van somberheid duren langer. Maar waar ligt de grens tussen een sombere bui en
depressie? Waarom hebben steeds meer mensen er last van? Waar ligt de oorzaak van depressie? En vooral: wat is
eraan te doen? Dit boek geeft heldere antwoorden op deze en vele vragen

Derk Das blijft altijd bij ons
Boek
Locatie: Mechelen
Dierenverhaal over een oude das: hoe verwerken de andere dieren zijn dood?

Dertien om te doen
Boek - Tweede aanvulling bij Schoorvoeten; eerste bundel vervolgkrikdagen
Locatie: Hasselt
Dit materiaal is aanvullend op de twee volumes "Schoorvoeten" en wil de lijn ervan verder zetten. Het is bestemd
voor jonge tieners om samen iets te doen (en zo bij mekaar te horen). Zo krijgt het groepsproces met
+dertienjarigen alle kans op slagen.

Des hommes et des dieux
Audiovisueel
Locatie: Mechelen, Gent
Een klooster, ergens hoog in de Maghrebijnse bergen tijdens de jaren ´90. Acht Franse monniken leven er in
harmonie met hun islamitische dorpsgenoten. Ze helpen hen bij hun werk, nemen deel aan hun festiviteiten en
waken over hun medische gezondheid. Terreur en geweld nemen echter langzaam maar zeker de bovenhand in de
regio. Wanneer een aantal buitenlandse werknemers door een Islamitisch fundamentalistische groep wordt
vermoord, biedt het leger hen bescherming aan, wat ze weigeren. Ondanks het toenemende gevaar dat hen
omringt, groeit de vastberadenheid onder de monniken om te blijven. Als ze besluiten om enkele gewonde
terroristen te behandelen, reageren de autoriteiten furieus en zetten hen onder druk om terug te keren naar
Frankrijk.

Des Hommes et des Dieux: Bezinningsgesprek
Spel
Locatie: Gent
Deze activiteit hoort bij de film des Hommes et des Dieux als verwerking. De belangrijkste thema's uit de film
worden besproken en toegepast op het eigen leven.

Deus@school
Boek - infoboek 1e en 2e jaar A-stroom
Locatie: Gent
Handboek voor godsdienstonderwijs in de eerste graad van het aso.

Deus@school
Boek - infoboek 3e en 4e jaar aso
Locatie: Gent
Handboek voor het godsdienstonderwijs in de tweede graad van het aso.

Deux jours, une nuit
Audiovisueel - een film van Jean-Pierre en Luc Dardenne
Locatie: Geen.
Sandra, met de hulp van haar man, heeft slechts één weekend om haar collega's op te zoeken en hen ervan te
overtuigen om hun premie te weigeren zodat zij haar werk kan behouden.

Deux jours, une nuit
Boek
Locatie: Hasselt

Deux jours, une nuit
Boek
Locatie: Hasselt

Deze woorden
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
20 liederen

Di qui passo Francesco
Boek
Locatie: Brugge

DiaconAction 2012
Boek
Locatie: Hasselt
DiaconAction is een sociaal-diaconaal project in Nederland voor tieners en jongeren, dat jaarlijks doorgaat. Deze
brochure helpt begeleiders om jongeren warm te maken voor het project, om het project op te zetten en om het te
doen slagen.

Diaconie in beweging
Boek - Handboek diaconiewetenschap
Locatie: Gent, Mechelen
Oecumenisch handboek diaconiewetenschap,met bijdragen van 20 deskundige auteurs uit het brede spectrum van
de kerken.

Diaconie in het leven van de parochies
Boek
Locatie: Gent
Brochure van de Belgische Bisschoppen, als handreiking voor parochies die een dienstbaar engagement willen
aangaan.

Dialogeren is typisch Vlaams
Spel - een KMS-vormingspakket voor een open dialoog over vooroordelen in onze gekleurde samenleving
Locatie: Hasselt
Leuke cartoons die een aanzet geven om een gesprek te voeren over beeldvorming, vooroordelen en
racisme/discriminatie.

Dicht bij God
Boek - Op weg met kleuters
Locatie: Mechelen, Gent
Korte "gebedjes" voor kleuters vanaf 4 jaar

Dicht bij huis
Boek
Locatie: Gent
Tweede roman in de serie over de Amish- familie Miller

Dichter
Spel - Een en ander over kennismakingsmethodieken
Locatie: Gent
Mikt vooral op kadervormingsactiviteiten.
Maar is ook bedoeld voor de vorming van begeleiders.
Het eerste deel bevat algemene beschouwingen over het gebruik van methodieken.
Het tweede deel behandelt enkel kennismakingsmethodieken.
Hierin worden een 30-tal gedetailleerde werkvormen aangeboden.

Dichterbij dan je denkt
Boek
Locatie: Mechelen
Postkaarten met gedichten en beelden, en een CD met muziek door jongeren. De jongeren geven op een creatieve
manier uiting aan hun gevoelens na het overlijden van een geliefde.

Didaktische werkvormen deel 1: basisvaardigheden voor docenten
van geestelijke en maatschappelijke vakken
Boek
Locatie: Gent

Didaktische werkvormen deel 2: omgaan met teksten en verhalen
voor docenten van geestelijke en maatschappelijke vakken
Boek
Locatie: Geen.

Didaktische werkvormen deel 5: werken met groepen en vormen van
gespreksvoering
Boek
Locatie: Geen.

Didaktische werkvormen: deel 4: vormen voor differentiatie,
individualisering en socialisering
Boek
Locatie: Geen.

Die vreemde man uit Nazareth
Boek - Verrassende ontmoetingen met Jezus
Locatie: Brugge, Hasselt

Die Welle
Audiovisueel
Locatie: Brugge, Mechelen, Hasselt, Gent
Leraar Rainer Wenger start tijdens een studieweek met als onderwerp ‘Staatsvormen’ een project in zijn klas met
de bedoeling een dictatuur voelbaar te maken. Wat vrij onschuldig begint met begrippen als groepsdruk en
discipline ontwikkelt zich na enkele dagen in een serieuze beweging met als naam ‘Die Welle’. Al op de derde dag
beginnen de scholieren andersdenkenden uit te sluiten. Tegenstanders van ‘Die Welle’ worden vijanden en oude
vriendschappen worden beëindigd. Kritiek op ‘Die Welle’ wordt beantwoord met agressie en intimidatie. De
conflicten stapelen zich op tot de situatie onvermijdelijk escaleert.

Die Welle : Filmverwerking
Boek
Locatie: Hasselt, Brugge

Diep geraakt
Boek
Locatie: Mechelen
Derde roman in de serie ´Het witte doek´, over de wereld van de filmproducers in Hollywood

Dietrich Bonhoeffer
Boek - Zijn weg in het verzet
Locatie: Mechelen
Dit boek beschrijft Bonhoeffers moed en zijn zwakke momenten. Hij ging zijn weg tot in de uiterste consequentie:
het verzet. Hij maakte keuzes die hem alles kostten.

Discovery Kit
Audiovisueel - In search of hidden treasure
Locatie: Mechelen
CD met 8 engelstalige christelijke songs

Dit doe je kinderen niet aan
Boek - Het begeleiden van kinderen op bezoek bij een stervende
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Wanneer iemand stervende is worden kinderen dikwijls weggehouden, vergeten. De familie wil ze dit verdriet
besparen. Kinderen moeten de kans krijgen om afscheid te nemen van iemand van wie ze houden. Dit boek is
daarbij een praktische handleiding die het nodige inzicht in de problematiek en een uitgebreid stappenplan
aanbiedt

Dit is jouw lichaam
Boek - Dagboek van een afscheid
Locatie: Gent
In dit intieme dagboek beschrijft Ringlet hoe hij als gelovige het stervenspad van een aan kanker lijdende vriendin
begeleidt.

Dochter en moeder
Boek
Locatie: Antwerpen
Een fotoboek over moeder en dochter!

Dodemomentenkillers en 5-minutenspelletjes
Spel
Locatie: Antwerpen
Spelletjes en ideeën om dode momenten positief te benutten.

Doe je mee?
Boek - Handleiding
Locatie: Gent
Deze begeleidingsmap als voorbereiding op de eerste communie is bedoeld voor parochiale werkgroepen. In de
inleiding worden enkele accenten belicht. Verder zijn er drie modellen voor ouderavonden en drie voor
gezinsvieringen.

Don Bosco
Audiovisueel - Een film van Lodovico Gasparini
Locatie: Brugge, Mechelen
Piëmonte (Italië), negentiende eeuw. Het is een turbulente periode met politieke, economische en
culturele omwentelingen, religieuze spanningen.
Don Bosco, een priester uit Turijn, ziet het harde leven van de jongeren in deze maatschappij. Niemand lijkt zich
het lot van deze verloren generatie aan te trekken. Hij kiest resoluut de kant van deze gemarginaliseerde jongeren.
De dag dat hij zich om hen bekommert, verandert hun leven.
Hij start een oratorium in Valdocco waar de jongeren steeds terecht kunnen, leren lezen en schrijven en een
beroep aanleren. Zij krijgen van Don Bosco hun waardigheid terug en geloven opnieuw in een toekomst. Opdat zijn
werk ook na zijn dood zou doorgaan richt hij de congregatie van de Salesianen op

Don Bosco jijé
Boek
Locatie: Mechelen
Oorspronkelijk in 1951 verschenen uitgave, in luxe band, over het leven van Giovanni Bosco, een Italiaanse
priester die zijn leven wijdde aan de verwaarloosde jeugd en die in 1934 door Paus Pius XI heilig werd verklaard.
Een nogal moraliserend verhaal, erg zwart-wit van karakters en eigenlijk meer een opsomming van gebeurtenissen
uit het leven van de priester. Het onderwerp zal de jeugd waarschijnlijk niet zo aanspreken, ook omdat de figuur
niet erg bekend is. Het tekenwerk is wat gedateerd, maar past bij het wat ouderwetse verhaal en volgt b.v. goed
het ouder worden van de priester.

Don Bosco kwarter
Spel - Don Bosco op reis
Locatie: Hasselt
Met het Don Boscokwartet kunnen kunderen en jongeren het leven van Don Bosco spelenderwijs leren kennen. Het
spel bestaat uit tien kwartetten, een kaart met de speluitleg en een informatiekaart over Jeugddienst Don Bosco.

Don Boscospel
Spel
Locatie: Gent
Als speler bewandel je het spelbord, dat het levenspad van Don Bosco voorstelt. Onderweg moet je vragen
oplossen of krijg je een kanskaart. Net als Don Bosco zal je heel wat hindernissen ondervinden vooraleer je je
eigen Oratorio zal kunnen bouwen.

Donkere ogen
Boek
Locatie: Antwerpen
Sara gaat voor een maand logeren bij Maarten en Tim. In het dorp leert ze Rob kennen, die meehelpt in de winkel
van zijn moeder. Maar Maarten is helemaal niet blij met de interesse van zijn nichtje voor Rob. Hij doet alles om
die nieuwe vriendschap te dwarsbomen. Toch lukt het Rob en Sara om elkaar beter te leren kennen. Daardoor durft
Sara het aan Rob vertellen. Ze is immers niet zomaar op vakantie. Welk geheim draagt Sara met zich mee?

Dood
Boek - Mijn boek over verdriet en verder gaan
Locatie: Antwerpen
Herinneringsboek dat kinderen (vanaf ongeveer 10 jaar) helpt om met verdriet en verlies om te gaan, het een plek
te geven en handvaten aanreikt om weer verder te gaan. Een echt doe-boek.

Dood en eeuwig leven
Boek
Locatie: Mechelen
Paus Benedictus werkt in dit boek een ´leer van de laatste dingen´uit en denkt na over de christelijke verwachting
van een bestaan over de dood heen. Hij vindt zijn bronnen voor een christelijke toekomstverwachting in de Bijbel.
Het is zijn overtuiging dat de heilsverwachting van christenen gefundeerd is in Gods tastbaar handelen in onze
geschiedenis, met name in de persoon van Jezus Christus. Van daaruit staat hij stil bij het toekomstig leven voor
de wereld, verrijzenis van het lichaam, wederkomst des Heren, laatste oordeel, vagevuur, hel en hemel - om het in
vertrouwde, maar nieuw te onderzoeken termen te zeggen.

Dood is niet gewoon
Boek - over de dood van een ouder
Locatie: Mechelen
Therapeutisch verhaal voor kinderen van 4 tot 9 jaar.

Dood zijn, hoe langt duurt dat?
Boek - Vragen van en voor kinderen over de dood
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Waarom moeten mensen doodgaan? Als je het heel, heel hard probeert, kun je dan iemand weer levend maken? Is
het niet veel te koud om in de winter op het kerkhof te liggen? Als iemand gestorven is van wie je houdt, heb je
dan voor altijd verdriet? Vele vragen waar kinderen mee kunnen zitten wanneer ze met verlies te maken krijgen.
Informatie voor en van kinderen die troost en hoop kan bieden

Doodgelukkig
Boek - een verhaal voor kinderen over euthanasie
Locatie: Geen.
Dit boek legt euthanasie op een begrijpelijke manier aan kinderen uit. Het vertelt het verhaal van Sara en haar
opa. Sara's opa is ziek en zal binnenkort sterven. Na lang nadenken kiest hij voor euthanasie.

Doodgelukkig (kinderrouwkoffer)
Boek - Een verhaal voor kinderen over euthanasie
Locatie: Hasselt
Euthanasie is een moeilijk bespreekbaar onderwerp. Zeker met kinderen. Dit verhaal legt euthanasie op een
begrijpelijke manier aan kinderen uit. Het gesprek met kinderen openen rond rouw- en verlies is iets wat zo
belangrijk is, maar wat vaak wordt vergeten, al dan niet bewust. Elk kind, op zijn manier, afhankelijk van de
leeftijdsfase waarin ze zich bevinden. Ook moeilijkere onderwerpen, zoals euthanasie, hoeven zeker niet uit de weg
gegaan worden. Dit boekje is bedoeld als middel om het gesprek rond euthanasie, waardigheid en
onafhankelijkheid te kunnen openen met kinderen. Je kan het boekje aan kinderen voorlezen of het kan door het
kind zelf gelezen worden.

Door het zure heen
Boek - Met kinderen en jongeren werken rond verlies en rouw
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Brussel, Gent
Educatieve map om met kinderen en jongeren te werken rond verlies en rouw

Door het zure heen gebroken
Boek
Locatie: Hasselt, Mechelen
Met kinderen en jongeren werken rond verlies en rouw.
Deze werkmap bevat getuigenissen, theoretische achtergrond, handige tips, werkvormen en spelmethodieken om
met kinderen en jongeren op weg te gaan rond verlieservaringen in drie toepassingsgebieden: relatiebreuken,
langdurig of ernstig ziek zijn en zelfdoding.
Voor meer inlichtingen kan je terecht bij de voorzitter en coördinator van het Netwerk.

Door je tranen heen
Boek - Omdat jij het bent
Locatie: Antwerpen
Bezinningsteksten voor in donkere tijden

Door spelen
Boek - een speels antwoord op conflict, macht en geweld
Locatie: Hasselt
Dit spelenboek brengt een verzameling nieuwe spelen voor binnen en buiten waar samenwerking en
groepsvorming centraal staan. Kinderen en jongeren leren spelenderwijs hoe op een andere manier met conflict,
macht en geweld wordt omgegaan. Naast duidelijke speluitleg biedt Door Spelen ook achtergronden over
spelpedagogie

Doorlopende lijn
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit is deel 1 van een stripreeks in acht delen over een vader die de zelfdoding van zijn zoon probeert te verwerken.

DoorSpelen
Boek - Spellenboek
Locatie: Gent, Hasselt
Dit spelenboek bevat een reeks binnen- en buitenspelen waarin samenwerking en groepsvorming centraat staan.
Leeftijd: 6-25

Dossier zelfdoding
Boek
Locatie: Geen.
De 800 zelfdodingen per jaar bij jonge mensen confronteren velen met die dramatische ervaring. Dit dossier helpt
om zicht te krijgen op het fenomeen en om het gesprek aan te gaan met naastbestaanden.

Dossiers
Boek - Methodieken
Locatie: Mechelen
Verzameling van 6 dossiers met methodieken voor kinderen en jongeren : kleuterspelen - knutseltechnieken stellingenspel - new games - poppen - grote spelen

Down under
Boek
Locatie: Antwerpen
Het boek vertelt het verhaal van Joke, 20 jaar die alles in zich heeft om het te maken in het leven. Tijdens haar
verblijf in Australië als uitwisselingsstudente krijgt ze te maken met depressies en twijfels over haar seksuele
geaardheid. Haar omgeving en de psychiatrische hulp kunnen haar niet redden, zij pleegt zelfdoding. Een
aangrijpend relaas opgetekend door haar vader is een oproep voor een streven naar een betere levenskwaliteit
voor iedereen

Drie typen in evoluerend Kristendom
Boek
Locatie: Antwerpen

Droomwolkjes
Spel - babbel-, relax- en doe-kaarten
Locatie: Mechelen
Droomwolkjes zijn babbel-, relax en doe-kaarten die kinderen in hun ontwikkeling ondersteunen. Het zijn 49
Kaarten in sprankelende regenboogkleuren met illustraties uit 'Droomwolken'. Met vragen en affirmaties als 'Wat is
jouw droomwens?' en 'Je bent groot en sterk!'.

Drug Link Spel
Spel
Locatie: Antwerpen
Afhankelijk van de wijze waarop het spel wordt gespeeld, ligt de nadruk op het testen en bijbrengen van kennis, op
het verkennen van waarden en normen of op het ontkrachten van vooroordelen t.a.v. druggebruikers. (De
spelleider moet al enige achtergrondkennis over drugs hebben.)

Dubbelpunt: Aliens (+14j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Aspirant 2001 droom
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Big Brother (+10j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: bijzondere kinderen en jongeren
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Bivak
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Bivakthema
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Blind date (+14j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Chiro in de stad
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Chiroïne, een goed alternatief?
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Christus Koning
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
vragen rond het thema: Christus Koning + bezinningsteksten

Dubbelpunt: Cluedo op zijn titos (+12j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Communicatie (2008)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Reeks spelletjes met communicatie: Zin doorfluisteren, zin doorseinen, chinese spiegel, woordenestafette, zoek je
partner, magische plaatjes, op een rijtje, zoek de dirigent, stoorzender
+ Iedereen blabla: een dorps- of stadsspel vol communicatiemogelijkheden.

Dubbelpunt: Communiceren zul je leren
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Cowboys en indianen (+14j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Creatief
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Dag Fien, dag Klaas, dzg Mohammed
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: De 24 uren van oranje (+16j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: De aspis goedgezind
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
+16j

Dubbelpunt: De feestdag van het jaar Valentijn
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: De groene planeet(+10j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
+10j

Dubbelpunt: De kolonisten van Peking (+16j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: De uitvindersclub (+10j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: De waterleiding moet naar het parlement!
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: De zeven werken van barmhartigheid (+12j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Dossier feesten
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Draai en speel (+12j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Droom (+16)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Een dag gecrasht op trupelbud (+12j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Een leven lang leren
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Een multi-communicatief dorpsspel (+14j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Evaluatie
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Evalueren: de knepen van het vak
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Fantasiespelen
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Feesten (+10j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
+10j

Dubbelpunt: Filippamatetten (+10j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Gluren over de muren van ons Belgenlandje
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Goochelen met woorden: evalueren om beter te
participeren
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
+16j

Dubbelpunt: Groepsbevorderende spelen
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Heksen en toverallerlei
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Het bivak
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Het curieuzeneuzen-bordspel
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Het eiland
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Het grote chemiespel
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Het grote interventiespel (14-18j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Het is groen en het komt naar de chiro(+10j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Het multimedia zoekspel (+16j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Het Zuid-afrika-spel
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Hoe geel is jullie stoel?
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Hoe minder breuken, hoe beter
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
rustige (veilige) spelen

Dubbelpunt: Ik blijf in Chiro geloven
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: In elke keti leeft een expressionist (+14j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Jij bent het einde van de wereld (+12j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Ken je rakwis (+10j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Klaar de klus
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
dit spel is een vervolg op het spel uit het januarinummer, tevens een spel tegen de tijd en tegen elkaar

Dubbelpunt: Leden kennen (+16j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Lijvig
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
lichaamsspelletjes, discussiëren over uiterlijkheid, en non verbale spelen

Dubbelpunt: Loop eens een blauwtje
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Multimediaspelen
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Muziek
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Oertijd (+12j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Oh my God
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
+12j

Dubbelpunt: Over bivak en participatie
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Pesten
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Politieke spelletjes
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Soberheid bij het spelen
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
goedkope spelen

Dubbelpunt: Speel goed met veel fantasie
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Spel
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Dit tijdschrift bevat een hele reeks spelen voor buiten met vervoersmiddelen (fiets, bus, vaartuig..),
spelen in kleine ruimtes, een spel zonder einde, spel voor véél volk met rare dobbelsteeen, feestrituelen op bivak,
een spel voor 0 tot 99 jaar, genealogiespel, een politiek spel, ruwere spelen...

Dubbelpunt: Spelen
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Spelen met WKM
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Spelendossier
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
dossier rond spelen, ruwe spelen, spelen met spreekwoorden, spelen bedenken, spel voor een weekend

Dubbelpunt: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand.. filosoferen met
kinderen
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Spuw het er maar uit
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
+14j

Dubbelpunt: Stadsexpress
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Tips voor tochten
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
tips voor tochten

Dubbelpunt: Tito-s en zingeving, hoe begin je eraan?
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
+12j

Dubbelpunt: Verlaat de gevangenis en ga niet langs start. U
ontvangt geen geld.
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Vieren met zijn vijven en al de rest
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Waar zat het nu alweer (+8j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Walk of fame (+14j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Welkom bij de drie biggetjes
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Welkom het als begin van wel komen (+12j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Welkom in the plays 2B (+14j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Wezens van ver weg (+14j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Wij op grote voet. Wie draagt de gevolgen?
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Winteren in de zomer
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Ze hebben het meegemaakt, maar was het leuk?
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Ze zijn zo zoet...
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Zie het eens elfs (+14j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Ziet het nog een beetje paars achter de oren?(+6j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Dubbelpunt: Zin(der)ing
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
+14j

Duit in het zakje
Spel
Locatie: Antwerpen
Zakgeld is soms een punt van discussie in het gezin. Geven ouders te veel of te weinig? Er zijn geen algemene
regels voor. Volgens kinderen geven ouders steeds te weinig. Dat er dus binnen het gezin moet onderhandeld
worden over zakgeld is normaal. Dit spel laat zowel ouders als kinderen toe om zich spelenderwijs in te leven in
elkanders wereld, om zo tot betere afspraken te komen en dus een betere verstandhouding te hebben.

Dump it Up
Spel
Locatie: Hasselt
trijd met je ploeg tegen je eigen afvalberg en probeer de andere ploegen te boycotten in hun re-, up- en
precyclingactiviteiten. Vecht voor het grootste aantal “verga-jaren” zodat je op het einde van het spel het afval op
je afvalberg kan laten vergaan.
Met het actieve spel Dump-It-Up, maken de deelnemers kennis met termen als re-, up- en precyclen en ontdekken
ze het wereldwijde verhaal achter grondstoffen. Terwijl ze zich een weg banen door het afval, tegenslagen
proberen overwinnen of kansen met beide handen aannemen, zien de deelnemers in dat door bepaalde keuzes te
maken de afvalberg kan verkleinen.
Dump-It-Up is een drie uur durend spel voor tito's, keti's en aspi's, voor zes tot dertig deelnemers. De bundel
bevat de speluitleg, opdrachten en spelkaarten.

Dun!
Boek
Locatie: Antwerpen
Do Van Ranst volgt Fee op de voet tijdens het bizarre avontuur. Een pakkend verhaal over de zoektocht van een
tienermeisje naar zichzelf. En vooral over het intense verlangen naar liefde en vriendschap.

DVD come and see
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
De jonge, professionele fotografe Selina De Maeyer (Fine Art Photography) maakte een kortfilm over de
aantrekkingskracht van het mysterie van de eucharistie. De film heeft een hoog artistiek gehalte, opgenomen in
zwart-wit en niet-gesproken. De beeldvorming is zeer kunstig en veelzeggend.
Vanuit een niet nader bepaalde woonkamer worden we meegenomen door een stille aanwezigheid die lijkt schuil te
gaan achter eenvoudige devotieprentjes.
Een jonge bewoner van het huis komt de kamer binnen. Wanneer hij door het raam kijkt, ontluikt in hem een
mysterieus verlangen - een soort onuitgesproken roepstem?
In antwoord op deze stille oproep ontsteekt hij een kaarsje en trekt daarmee de grote stad in. Ondanks de gevaren
die een kleine jongen op zijn pad kan tegenkomen, vervolgt hij vastberaden zijn eenzame weg in een grote, drukke
stad. Onderweg wordt op subtiele wijze duidelijk dat iemand hem leidt en vergezelt tot bij het doel van zijn
vreemde reis.

Dwars fluitend op je leven
Boek
Locatie: Hasselt
Een bundel met 56 bekende en minder bekende liedjes.

Dwarsliggers in naam van God
Boek
Locatie: Antwerpen
Een portret van mystici gedurende 20 eeuwen o.a. Augustinus, Franciscus, Hadewijch, Van Ruusbroec, Etty
Hillesum, Henri Nouwen

Dynamo
Spel
Locatie: Geen.
45 methodieken die er voor zorgen dat jij als bestuurslid wat trucjes hebt om de groepsdynamica te begeleiden. De
dynamo-enveloppe bied je een waaier aan praktische spelfiches. Je vindt op deze fiches allerlei spelletjes waar de
leden op elkaar moeten vertrouwen en moeten samenwerken om de opdracht tot een goed einde te brengen.

Echte vrienden
Boek
Locatie: Antwerpen
Het zijn twee dikke vrienden. De dikste zelfs, maar zoals overal is het niet altijd rozengeur en maneschijn tussen
de twee. Komt het terug goed, of zijn ze geen échte vrienden? Een kort prentenboek over ruzie en vriendschap

Een ark vol verhalen
Boek
Locatie: Antwerpen
De mooiste verhalen uit de bijbel zijn in dit voorleesboek verzameld. In eenvoudige, maar fantasierijke
bewoordingen wordt verteld over Adam en Eva in het paradijs en over David die een reus verslaat, over de
geboorte van Jezus en over Pasen en Pinksteren. Tekst en illustraties vertellen de bijbel vanuit de belevingswereld
van jonge kinderen en laten hen op verrassende wijze kennismaken met de verhalen die zo'n grote rol spelen in
onze cultuur

Een bed bij het raam
Boek
Locatie: Mechelen
Ontroerend verhaal over een jongetje dat ziet dat zijn mama niet meer beter wordt. Het boek kwam tot stand in
samenwerking met de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

Een Bijbel voor jou
Boek
Locatie: Antwerpen
Op een eenvoudige en leuke manier leren kinderen de bijbel kennen. Een selectie van de leukste en belangrijkste
bijbelverhalen werd opgenomen. De verhalen worden uitgebreid geïllustreerd zodat de bijbel alle kleuren van de
regenboog krijgt.

Een boog van broederschap: vastenbezinning voor jongeren en
volwassenen 1992
Boek
Locatie: Antwerpen

Een boom vol kerstliedjes
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
CD met 20 bekende en minder bekende kerstliedjes

Een brief van Johannes
Boek
Locatie: Antwerpen

Een brug naar de sterren
Boek
Locatie: Antwerpen
In dit boek zijn gebeden, zegenwensen en meditaties uit alle tradities gebundeld

Een bundel verhalen
Boek
Locatie: Antwerpen
Een map vol verhalen met levensbeschouwelijke inslag

Een deur naar God
Boek - Gebedenboek voor elke dag
Locatie: Mechelen
Bidden is een heel menselijk gebeuren. Het is overschouwen wat er in jou leeft, ruimte geven, loslaten en durven
toevertrouwen.

Een doosje bijbel
Boek
Locatie: Mechelen
Bijbeldoosje, met daarin uit elke zondagse evangelielezing van het liturgisch jaar A een citaat en een bijhorend
tekstje. Wekelijks kan een nieuw kaartje in het houten voetje geplaatst worden. Geschikt voor persoonlijke
bezinning, om in het gezin tot gesprek of tot gebed te komen, bij zieke mensen om verbonden te blijven met de
vierende gemeenschap.

Een doosje vol troost
Themakoffer
Locatie: Mechelen, Gent
Als kinderen te maken krijgen met ziekte en verlies, willen ze vaak ´iets doen´. Dit doosje vol troost biedt tal van
mogelijkheden om samen bezig te zijn. Het doosje bevat een CD-rom met een handleiding, een virtuele wandeling
door het ziekenhuis en kopieermaterialen, een DVD met een introductiebrochure en een kortfilm, prentkaarten,
verwerkingsboekjes, en tal van knutselmateriaal.

Een droom van een droom
Audiovisueel - Voor vormsel- en andere vieringen
Locatie: Gent
Liedjes voor vormsel- en andere vieringen

Een droom van een wereld...
Boek - Vijf catecheseprojecten rond de bergrede
Locatie: Gent
Handleiding voor 16 bijeenkomsten in het eerste jaar van de parochiale vormselcatechese

Een droom voor wakkere mensen
Boek
Locatie: Antwerpen

Een duik in het leven
Boek - Doopselboekje
Locatie: Mechelen
Korte teksten over het doopsel

Een duim voor Jezus
Audiovisueel - Liturgie met kinderen
Locatie: Mechelen, Gent
Liedjes voor eerste communie en liturgie met kinderen

Een engel zal je dragen
Boek
Locatie: Geen.

Een flonkerende ster
Boek - Gebeden en gedichtjes voor jonge kinderen
Locatie: Mechelen
gebedenboek voor kinderen van 3 tot 7 jaar.

Een gebedenboek voor jou
Boek
Locatie: Mechelen
Een verzameling gebeden, oude en nieuwe, voor kinderen, om te leren hun wereld en alles waar ze mee bezig zijn
te delen met de God die hen heeft geschapen.

Een God die nabij komt
Boek - Teksten voor advent en kerstmis
Locatie: Gent
In dit boek ervaart de lezer wat de grootste openbaring en het mooiste geschenk is van Kerstmis: te mogen weten
dat God nabij is. De teksten zijn bruikbaar in huiselijke kring, voor persoonlijke overdenking, voor gebed, voor
bijeenkomsten in kerkelijk verband....

Een handvol verhalen
Boek - Verhalen en getuigenissen voor bezinning en gesprek
Locatie: Brugge
Een boek met verhalen, verteld door mensen die onderweg zijn op hun levenspad. De liefde die uit deze verhalen
spreekt, verbindt mensen met elkaar. Als mensen elkaar verhalen gaan vertellen, vallen grenzen van taal, cultuur,
ras en huidskleur weg.

Een hart onder de riem
Boek - Dierenverhalen vol troost
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Deze dierenverhalen bieden troost op een bijzondere wijze: relativering en een bevrijdende lach.

Een hart van goud
Boek - Het leven van Clara en Fransiscus
Locatie: Hasselt

Een hart vol woorden
Boek - Elke dag een gedicht
Locatie: Mechelen
Met elke dag een veelzeggend gedicht laat Bouma de lezer delen in zijn niet-aflatende verwondering. Ook bij de
droefheid van lijden en sterven weet hij zich geroepen om de waarde van het leven te accentueren.

Een huis vol verhalen
Boek - Verhalen en getuigenissen voor bezinning en gesprek
Locatie: Brugge, Brussel
Dit boek is een bundeling van 365 verhalen en getuigenissen, uit verschillende culturen en religieuze tradities. Het
kan inspiratie bieden voor de individuele lezer, maar ook voor het voeren van geloofsgesprekken en in de liturgie.
Bij de verhalen horen een bronvermelding, de verwijzing naar een bijpassend bijbelfragment, een vraag voor
bezinning en een stelling.

Een jaar de tijd (jaar A)
Boek - Liturgisch materiaal voor jongerenvieringen
Locatie: Gent, Hasselt
Voor elke zondag van de A-cyclusis er een gevarieerd aanbod van teksten, liederen en ander liturgisch materiaal.
Het jaar is verdeeld in 6 blokken : advent en kerst, tijd door het jaar 1, veertigdagentijd, paastijd, tijd door het
jaar 2 en tijd door het jaar 3. Elk blok biedt bijbelse achtergrondinformatie, periodeteksten en liturgische
suggesties. Voor de goede week is voorzien in een boeteviering en in vieringen voor witte donderdag, goede
vrijdag en Pasen.

Een jaar de tijd (jaar B)
Boek - Liturgisch materiaal voor jongerenvieringen
Locatie: Brussel, Gent, Hasselt
Voor elke zondag van de B-cyclusis er een gevarieerd aanbod van teksten, liederen en ander liturgisch materiaal.
Het jaar is verdeeld in 7 blokken : advent en kerst, tijd door het jaar 1, veertigdagentijd, paastijd, tijd door het
jaar 2, tijd door het jaar 3 en 4. Elk blok biedt bijbelse achtergrondinformatie, periodeteksten en liturgische
suggesties.

Een jaar de tijd (jaar C)
Boek - Liturgisch materiaal voor jongerenvieringen
Locatie: Gent, Hasselt
Voor elke zondag van de C-cyclusis er een gevarieerd aanbod van teksten, liederen en ander liturgisch materiaal.
Het jaar is verdeeld in 6 blokken : advent en kerst, tijd door het jaar 1, veertigdagentijd, paastijd, tijd door het
jaar 2 en tijd door het jaar 3. Elk blok biedt bijbelse achtergrondinformatie, periodeteksten en liturgische
suggesties. Daarnaast zijn er ook hoofdstukken over hoe men liturgisch kan omgaan met de dood, over de
betekenis van de namen van Jezus, en over het samenstellen van een jongerenviering.

Een jaar met Anselm Grün
Boek - Wijsheid en geloof voor elke dag
Locatie: Mechelen
In dit boek zijn de mooiste teksten van Anselm Grün bijeengebracht - voor elke dag één.

Een jaar met Franciscus van Assisi
Boek - 365 teksten voor elke dag van het jaar
Locatie: Mechelen, Hasselt
Bloemlezing van fragmenten van teksten en verhalen van Franciscus van Assisi.

Een jaar met Henri Nouwen
Boek - Wijsheid en geloof voor elke dag
Locatie: Mechelen, Antwerpen
Dagelijkse meditaties. Dit boek verscheen eerder onder de titel ´Brood voor onderweg´.

Een jaar vol kleuren
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Gent
Vanuit de nuchtere vragen en bedenkingen van kinderen tussen 9 en 12 jaar vertelt de auteur wat er verborgen zit
achter de schat van feesten en tradities tijdens het kerkelijk jaar

Een jaar wijsheid uit de abdijen
Boek
Locatie: Mechelen
Monniken door de eeuwen heen hebben geschreven over wat hen bezig houdt, over afzondering, loslaten, alleen
kunnen zijn, stilte en vasten, zelfbeheersing, zelfonderzoek en strijd met het kwaad, solidariteit en samenleven,
het aanvaarden van leven en sterven. De teksten in dit boek zijn bedoeld voor persoonlijke bezinning. Ze vragen
tijd en geduld om rustig te lezen. Ze kunnen een vorm van geestelijke begeleiding worden op onze eigen
levensweg.

Een jongerenkerk zingt
Boek
Locatie: Hasselt
Een boek met liturgische en religieuze liederen voor jongeren.

Een keitoffe vriend
Audiovisueel - Liturgie met kinderen
Locatie: Mechelen, Gent
Liedjes voor eerste communie en liturgie met kinderen

Een kerk die prikkelt
Boek - Uitdaging om provocerend gemeente te zijn
Locatie: Antwerpen, Gent
De schrijver geeft een scherpe analyse van de verhouding tussen de kerk en de maatschappij. Hij laat zien hoe het
komt dat de kerk vaak nauwelijks opgemerkt wordt. Hij wijst wegen om dit te veranderen. Om een levende,
interactieve gemeente te zijn die iets betekent voor de maatschappij en de mensen om ons heen.

Een kerstvertelling
Boek
Locatie: Mechelen
Kort kerstverhaal

Een klein verhaal van rouw
Boek
Locatie: Antwerpen
Toegankelijke informatie voor rouwende jongeren. Het grootste deel is verwerkt in een stripverhaal met belangrijke
tips van jongeren zelf.

Een klein wit kistje
Boek
Locatie: Antwerpen
Als Johan en Eva te horen krijgen dat één van de twee ongeboren kindjes in Eva's schoot dood is, stort hun
paradijs in. Twee bedjes, twee kinderwagens, twee kindjes. Grote verwachtingen en euforie maken plaats voor
woede, pijn, verdriet en angst. Johan beschrijft hoe ze die periode door komen, hoe ze proberen de draad terug op
te nemen. Een openhartig, oprecht en nietsontziend verhaal

Een kleine theologie van gewone dingen
Boek
Locatie: Gent
In een reeks korte beschouwingen schetst de auteur zijn ´kleine theologie´van het dagelijkse leven. Hij laat zien
hoe in alledaagse dingen iets van een hogere werkelijkheid kan oplichten.

Een knipoog van God
Boek - dag- en gebedenboek
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Hasselt
'Een knipoog van God' wil jongeren én volwassenen uitnodigen om op een frisse en eigentijdse manier te bidden,
gebaseerd op de schat van het evangelie en op het specifieke karakter van het liturgisch jaar. Voor elke dag
worden je enkele evangelieverzen aangeboden als een knipoog van God, als iets dat Hij je wil toefluisteren en in je
hart wil leggen. Maar elke dag word je ook uitgenodigd zelf een antwoord te geven op die knipoog en stilaan op het
spoor te komen van een oneindig tedere en lieve God. Daarom is dit dag- en gebedenboek een aanrader voor
iedereen die christen probeert te worden, met vallen en opstaan, elke dag opnieuw. Het wil mensen helpen Gods
droom te leren zien en die droom werkelijkheid te maken.

Een kooi vol liederen
Boek
Locatie: Antwerpen

Een kring van mensen
Boek - Muziekuitgave
Locatie: Hasselt
Een kring van mensen, bijeen om het leven en hun geloof in God te vieren en te bezingen. Dat gebeurt elke week,
elke dag, op allerlei plaatsen en op allerlei manieren. Dit is het liedboek bij de uitgave 'Een kring van mensen:
Teksten voor de liturgie'.

Een kring van mensen
Boek - Teksten voor liturgie
Locatie: Hasselt
Een kring van mensen, bijeen om het leven en hun geloof in God te vieren. Dat gebeurt elke week, elke dag, op
allerlei plaatsen en op allerlei manieren. Sommige teksten in dit boek zijn geschreven voor liturgie in een grote
kerk, meestal met jongerenkoor. De meeste voor een meer intieme vorm van liturgie. Al deze teksten zijn hier
verzameld en geschikt gemaakt voor meer algemeen gebruik met als bedoeling dat ermee gewerkt wordt door
mensen die van een viering iets goeds willen maken.

Een leven lang bidden
Boek - gebeden over leven, liefde en dood
Locatie: Antwerpen, Brugge

Een leven lang liefde
Boek
Locatie: Mechelen
Bloemlezing van woorden en gebeden van broeder Roger uit Taizé. Ze laten zien hoe de stichter van de
gemeenschap van Taizé zijn leven wijdde aan de liefde.

Een leven vol verhalen
Boek - Portret van pastor Marinus Van den Berg
Locatie: Geen.
In dit boek staan leven, werk en diepere motivatie van Marinus Van den Berg centraal. Zijn bestaan wordt gekleurd
door verhalen van mesen, vooral van hen die de klappen van het leven aan den lijve hebben ondervonden.
Marinus Van den Berg geeft lezingen en verzorgt cursussen door het hele land om zijn kennis over ziekte,
verlieservaringen en rouwverwerking te delen.

Een man uit het dal van Spoleto
Boek - Franciscus tussen zijn tijdgenoten
Locatie: Mechelen
Dit boek sluit zich aan bij de zoekactie naar de historische Franciscus.
1. Het leven in en rondom Assisi tussen 1180 en 1226
2. Wat herinneren volgelingen van Franciscus zich van zijn leven?
3. Visie van de schrijfster

een meer, teder meer
Boek - Jeugd en Poëzie
Locatie: Geen.
Een uitgave van Jeugd en Poëzie vzw met bekroonde gedichten van de (inter)nationale poëziewedstrijd 2001.

Eén met de camino (4-17 juli 2010)
Boek - Jongerenpelgrimstocht naar Santiago de Compostela langs eeuwenoude pelgrimswegen
Locatie: Hasselt
Pelgrimsboek voor de jongeren die meegingen op de jongerenpelgrimstocht naar Santiago de Compostela langs
eeuwenoude pelgrimswegen 4 - 17 juli 2010. Bij dit Tochtboek hoort ook de het boekje 'Pelgrim door de nacht' Nachtwake.

Een mooie verrassing
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Prachtig prentenboek over een Meneer Pastoor die met volle teugen geniet de mooie kleine dingen. Hij laat zijn
vrienden en ook de lezers graag meegenieten.

Een multiculturele samenleving, geen droom?!, geen nachtmerrie!?
Boek
Locatie: Antwerpen

Een nieuw begin
Boek
Locatie: Gent
Derde en laatste deel in Wanda Brunstetters trilogie over de Amish. In deze roman wordt de lerares van een kleine
Amish school, verliefd op een bezoeker.

Een nieuw Pinksteren
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
DVD over de internationale charismatische beweging binnen de Katholieke Kerk

Een nieuwe toekomst met God
Boek - Gebeds- en liturgische vieringen
Locatie: Mechelen
Suggesties voor liturgische werkgroepen bij de zondagsvieringen en de goede week van de veertigdagntijd

Een overdosis xtreem
Boek
Locatie: Antwerpen
Roman over vriendschap, uitdagingen en gaan voor extremen waaruit geen ontsnapping meer mogelijk lijkt.

Een parel in Gods ogen
Boek - Gedachten over de betekenis van een mensenleven
Locatie: Mechelen
De auteur antwoordt met dit boek op een vraag die hem werd gesteld: hoe moeten mijn collega´s en ikzelf allemaal doordrenkt van de westerse geseculariseerde cultuur - een geestelijk leven leiden? Dit boek geeft hierop
een antwoord in de taal van de moderne mens.

Een parel voor elke dag
Boek - 366 verhalen om bij stil te staan
Locatie: Brugge, Hasselt, Mechelen, Gent
366 korte verhalen : parabels, fabels en andere verhalen uit de overlevering

Een plek voor kinderen. Een plaats voor jongeren.
Boek
Locatie: Brussel
Methodiekenbundel om begeleiders in het jeugdwerk te ondersteunen in hun werk met maatschappelijk kwetsbare
kinderen en jongeren.

Een plekje voor Koen
Boek
Locatie: Antwerpen
In dit dagboek kan je op de voet het proces van een moeder volgen over de verwerking van de dood van haar zoon

Een ruimte van hoop
Boek - Persoonlijke begeleiding in de Kerk
Locatie: Hasselt

Een schatkist vol geluk
Spel - The World Box of Happiness
Locatie: Hasselt, Antwerpen
Deze 'schatkist van het geluk' bevat 52 kaarten, voor elke week één.
Met telkens twee tips die je dichter bij een positiever en gelukkiger leven brengen. De tweede tip is moeilijker te
realiseren dan de eerste. Geluk komt immers niet uit de lucht vallen.
Alle adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van 100 geluksexperten uit meer dan 50 landen. Een
bondige handleiding geeft wat meer achtergrond.
De gelukskaarten passen perfect in een portefeuille. Met de bijgesloten magneet kun je de kaartjes ook ophangen
aan de koelkast of aan je bureau.

Een schatkist vol liefde
Boek - 104 gouden ideeën voor meer liefde in je leven
Locatie: Mechelen
Van de makers van 'Een Schatkist vol geluk'. Meer liefde in je leven, het kan. Een schatkist met opdrachten voor
mannen, vrouwen van verschillende leeftijden. Voor mensen met een relatie of zonder... Iedereen kan er mee aan
de slag

Een schreeuw om hulp
Boek - De no-blame aanpak bij pesten
Locatie: Antwerpen
Voorbeelden en een uitgeschreven stappenplan vormen de leidraad.
Dit boek wil je overtuigen van deze niet bestraffende en probleemoplossende strategie.

Een speurtocht naar de geest: logboek
Boek - Werkboek bij het vormselproject
Locatie: Gent
Dit logboek is een persoonlijk werkboek voor iedere vormeling. Het bevat opdrachten voor elke bijeenkomst.

Een speurtocht naar de geest: materialenboek
Boek - 8 bijeenkomsten voor vormelingen
Locatie: Gent
Dit materialenboek bevat: - benodigde materialen voor elke bijeenkomst; - bouwstenen voor de vormselvieringen;
- tips voor ontmoetingsweekend; - draaiboek voor de uitvoering van het hele project

Een speurtocht naar de geest: projectboek
Boek - 8 bijeenkomsten voor vormelingen
Locatie: Gent
Dit vormselproject omvat: - 8 bijeenkomsten voor vormelingen; - 4 bijeenkomsten voor hun ouders; - bouwstenen
voor een vormselviering; - achtergrondinformatie voor begeleiders

Een spirituele reis
Boek - Pelgrimage
Locatie: Brugge

Een ster voor Amber
Boek - De dood van een vriendje
Locatie: Antwerpen, Gent
Amber is heel ziek en zal sterven. Dat proces is niet alleen moeilijk voor haarzelf, maar voor iedereen die haar van
nabij kent. Maar moeilijk hoeft niet onoverkomelijk te zijn. In dit realistische maar hoopvolle boek wordt haar
ziekte en dood beleefd door haar beste vriendje Robin, haar mama, en haar juf op school.

Een stijve penis heeft geen geweten
Boek
Locatie: Antwerpen
De uitspraken over liefde en seks die je in dit boekje vindt, kan je gebruiken om een gesprek te beginnen met
vrienden, met je lief, in het jeugdhuis, de jeugdbeweging, de klas, het gezin, enzovoort. Het gaat erom je eigen
mening over liefde en seks en die van anderen beter te leren kennen. Het boekje is bruikbaar voor jongeren vanaf
16 jaar

Een stijve penis heeft geen geweten
Spel
Locatie: Antwerpen
Twintig uitspraken over liefde en seks om over te discussiëren.
Het gaat er om je eigen mening over liefde en seks en die van anderen beter te leren kennen.

Een tocht door de woestijn
Boek - Vijf bijeenkomsten catechese voor volwassenen
Locatie: Gent
In dit project ligt het accent op de ervaring van mensen, minder op het leren vanuit de bijbel. Het is bij uitstek
geschikt als bezinning tijdens de veertigdagentijd.

Een tuin om in te spelen
Boek
Locatie: Geen.
Zes boeken in één band. Jeugdherinneringen van een schrijver

Een weg om te gaan: deel 3
Boek - In de geest van Jezus
Locatie: Mechelen
Dit boek iis een poging om de christelijke boodschap beter verstaanbaar te maken voor mensen van deze tijd, voor
allen die hun geloof graag werkzaam willen zien in het leven van alledag.

Een wereld van religies
Boek - Wereldreligies: hun oorsprong, hun leer, hun invloed
Locatie: Mechelen
Dit bundel biedt een overzicht van de wereldgodsdiensten: hun oorsprong, hun stichters, hun leer en hun invloed
op de wereld van vandaag.

Een wereld van verschil +18
Boek - Zingevingsmomenten voor +18-jarigen
Locatie: Mechelen, Hasselt
Map met werkvormen vanuit de jeugdbeweging.

Een wereld van verschil -12
Boek - Zingevingsmomenten voor -12-jarigen
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Hasselt
Een bundel samengesteld door verschillende jeugdbewegingen om met jongeren aan de slag te gaan rond
zingeving

Een wereld van verschil 12 - 18
Boek - zingevingsmomenten voor 12- tot 18-jarigen
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Brussel, Hasselt, Gent
Map met spelen, werkvormen, vieringen, ... om stil te vallen met jongeren.

Een Wereld Vol Troost
Spel - Kinderen leren omgaan met verlies
Locatie: Gent
Door middel van gedichten, verhalen, tekeningen, muziek, poppenspel,... kinderen leren omgaan met 15
verschillende verliessituaties.

Een wereldspel voor + 13 groepen: Griekenland, Amerika, Israël,
Italië, een missieland
Boek
Locatie: Geen.

Een wolf in de stad
Spel
Locatie: Hasselt, Gent
Het doel van dit spel is om enerzijds het levensverhaal van de heilige Franciscus te leren kennen en anderzijds
worden de deelnemers via de legende van de wolf van Gubbio ingeleid in het Franciscaanse concept van vrede.
Daarnaast wordt het bekende 'weerwolven' spel gespeeld!

Een wolk als afscheid
Boek
Locatie: Antwerpen
Fran Raman is zeventien als zij aan beenderkanker sterft. Fran Raman is zeventien als zij aan beenderkander sterf.
Vanaf het ogenblik dat de diagnose gesteld wordt tot het ogenblilk van overlijden volgen we haar. Bijna heel het
verhaal speelt zich af tijdens de uitvaartsmis. Ouders, familie en vrienden zijn in de kerk aanwezig en hun
gedachten zijn voortdurend bij Fran

Een woord voor elke dag
Boek
Locatie: Geen.
Dit klein formaat dagboek bevat een spreuk voor elke dag van het jaar en vormt een gelegenheid om kennis te
maken met de spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer.

Een zekere vorm...
Boek
Locatie: Gent
Vormselcatechese: een handleiding voor kinderen en één voor catechisten.

Eenvoud is goud
Boek - wijsheid rondom bijbel en abdij
Locatie: Mechelen
Wijsheid uit de bijbel en uit de abdijen, om te ontdekken dat eenvoud goud waard is.

Eenvoudig macramé
Boek
Locatie: Antwerpen
Handleiding om zelf hals- en armbanden, gordels en tassen te knopen

Eenzaam sterven?
Boek - Communicatie in de palliatieve zorg
Locatie: Antwerpen, Gent
De auteur analyseert elf gesprekken tussen hulpverleners, patiënten, en hun naasten. Het boek is een uitdaging
tot reflectie over wat er (niet) gebeurt in onze communicatie. Een bevestiging voor begeleiders. Een ondersteuning,
ook voor stervenden en hun naasten.

Eerste hulp bij opvoeding, ouders en ontspanning
Spel
Locatie: Brugge
Op een speelse manier met mekaar leren omgaan. De verdeling van de huishoudelijke taken kan via het gooien
met een dobbelsteen. Er kunnen ook kaartjes getrokken worden met daarop tips voor ontspanningsactiviteiten. Er
zijn ook kaartjes voorzien waarbij hulp geboden wordt bij een dilemma of andere moeilijke situaties.

Eerste hulp voor jeugdleiders
Boek
Locatie: Brugge
Hoe verzorg je vaak voorkomende verwondingen? En ... preventie is beter dan genezen. Dit boek wil jeugdleiders
helpen om te weten wat te doen in geval van onvoorziene situaties.

Effe dimme
Spel
Locatie: Antwerpen
Deze cd-rom bevat een interactief programma over geweld in het dagelijks leven voor tieners vanaf 12 jaar

Eierdans
Spel
Locatie: Mechelen, Gent
Een springlevend eierspel.

Eigen Wijsheden Spel
Spel
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Gent
Op de kaarten van het spel staat op de voorzijde een citaat en op de achterzijde een vraag die aan het citaat is
gekoppeld. De citaten en vragen zijn in 6 thema's verdeeld: leiderschap, communicatie, verandering, zingeving,
persoonlijke ontwikkeling en relaties. Via de kaarten breng je thema's aan de orde en leer je jezelf en anderen
beter kennen.

Eigen-wijs
Boek - Een stapje verder op de lange weg
Locatie: Brussel, Gent
Eigen-wijs is een vervolg op de handleiding Gaan-de-weg, en maakt deel uit van het project van langere
geloofsbegeleiding van jongeren.
Eigen-wijs bestaat uit een handleiding voor de begeleiders en een werkmap voor jongeren.

Eigenwijsjes
Spel
Locatie: Mechelen
Set van 52 coaching kaartjes die je helpen om positief te denken en een goed zelfbeeld te ontwikkelen.

Eindelijk thuis
Boek - Gedachten bij Rembrandts ' De terugkeer van de verloren zoon'
Locatie: Mechelen
Kijkend naar een schilderij van Rembrandt, en gebaseerd op eigen levenservaringen, schetst Henri Nouwen de
gevoelens van de vader, de oudere en de jongere zoon. Zo komt de parabel van ´de verloren zoon´ voor de lezer
tot leven.

El Bola
Audiovisueel
Locatie: Brugge, Hasselt, Mechelen
Pablo is 12 en groeit op in een liefdeloze omgeving met een vader, die geweld naar zijn kind niet schuwt en een
moeder die daar niets tegen kan doen. In de ogen van zijn vader doet Pablo alles fout. Hij schaamt zich voor zijn
familie en mijdt zoveel mogelijk het contact met klasgenoten. Als hij weer eens door zijn vader in elkaar is
geslagen, is een lege stoel in het klaslokaal daar de stille getuige van. Iedereen weet het, maar niemand doet wat.
Dankzij Alfredo, een nieuwe jongen op school, leert Pablo de waarde van vriendschap kennen . Bij Alfredo thuis
maakt hij kennis met een familieleven waarbij genegenheid en communicatie voorop staan. Uiteindelijk durft Pablo
het aan om te rebelleren tegen zijn vader. En dan pas dringt de werkelijke omvang van terreur door.

El Bola : Filmverwerking
Audiovisueel
Locatie: Brugge, Hasselt

El is zo blij met Els
Boek
Locatie: Antwerpen
Kinderboek over twee vrouwtjes-hamsters die verliefd worden op elkaar

Elk rouwproces is uniek
Boek
Locatie: Antwerpen
Weinig gebeurtenissen hebben zo veel invloed op ons leven als het verlies van een dierbare. Toch vinden veel
mensen het moeilijk om over de dood te praten en om hun emoties toe te laten. Meestal wordt gezegd dat zij bezig
moeten blijven en zich over hun verdriet heen moeten zetten. Het toelaten van je gevoelens is echter de enige
manier waarop je jezelf kunt helen. Zo kun je dit verlies in je leven integreren, zodat je tot meer begrip komt,
meer zin ervaart en vernieuwend uit deze ervaring tevoorschijn komt

Elke dag met God
Boek
Locatie: Brussel
Elke dag een bijbelwoord en bijhorende bezinning

Elke dag met God
Boek
Locatie: Brussel
Elke dag een bijbelwoord en bezinning

Elke dag met God
Boek
Locatie: Brussel
Elke dag een bijbelwoord en bezinning

Elke woensdag naar oma
Boek
Locatie: Mechelen
Prentenboek voor jonge kinderen over een meisje wiens oma sterft

Emma en haar eerste communie
Boek - Aanmoedigingen voor ouders met een eerstecommunicant
Locatie: Mechelen
Werkboek voor ouders van een eerstecommunicant

Emmanuël
Boek - Het leven van Jezus in beeldverhaal
Locatie: Gent
Stripverhaal over het leven van Jezus

Emmaüs
Spel
Locatie: Mechelen, Gent
Het doel van het spel is, dat iedereen aankomt in Jeruzalem om het geweldige nieuws te horen van de leerlingen
van Emmaüs: Jezus is echt verrezen! Dit ganzenspel is een uitdrukking van de gemeenschapsgeest die er heerste
onder de leerlingen van Jezus van Nazaret. Hij zond hen twee aan twee uit en durfde beklemtonen dat de eersten
de laatsten zouden zijn. Het spel wordt dan ook gespeeld in groepjes van twee. Iedere speler gaat wel vooruit op
het ritme van zijn eigen dobbelsteen, maar als zijn medespeler in moeilijkheden komt moet hij er alles aan doen
om hulp te gaan bieden aan zijn vriend. Onderweg kunnen de spelers nodeloze ballast met zich meekrijgen (geld,
stok of schoenen), wat het hen extra moeilijk kan maken. Zowel de spelregels als de tekeningen laten de spelers in
de loop van het spel het evangelie ontdekken. Er is een versie voor kinderen, en een versie voor jongeren &
volwassenen.

Emmaus: waar je hart gaat branden..
Boek
Locatie: Antwerpen

Emoscoop
Spel - Gevoelens in het spel
Locatie: Gent
De koffer bestaat uit volgende onderdelen:
- Handleiding
- De gevoelswaaier: een waaier van 21 gevoelens telkens als pictogram en als woord
- De situatieprenten: 3 prenten voor elk van de 21 gevoelens
- Het Emo-bingo spel: wordt gespeeld met de gevoelswaaier en de situatieprenten
- Het Emo-domino spel: 4 sets van 12 prenten in zeshoekige vorm: aan de hand van prenten verhaallijn
ontwikkelen die door zeshoekige vorm in meerdere richtingen verder kan gaan.
- Het Emo-polyspel: 10 scenariokaarten en 63 gevoelsschijfjes: aan de hand van een scenario gevoelens
herkennen
- CD met 21 gevoelsgeladen muziekfragmenten

Emoticons
Spel
Locatie: Mechelen
Doosje met emoticons. Te gebruiken bij verschillende spelen.

Emotiekaarten
Spel
Locatie: Antwerpen
Kaartjes met emoties, om te gebruiken tijdens een gesprek of activiteit.

Emotiekwartet
Spel
Locatie: Antwerpen
Twaalf kwartetten geven elk een verschillende emotie weer: boos, blij, bang, verdrietig, nieuwsgierig, trots,
onzeker, jaloers, druk, rustig, schamen, verliefd. De kaarten kunnen in verschillende spelvarianten gebruikt
worden. Spelers kunnen hiermee hun eigen emotie en voor hen bijbehorende situaties invullen.

En ben
Boek
Locatie: Antwerpen
Een vers van Ben Reynders, die jonge mensen leerde dichten

En dan troosten wij elkaar
Boek - Gedichten over afscheid
Locatie: Mechelen
Dit mooie geschenkenboekje omvat 18 ontroerende gedichten over afscheid en verdriet.

En dat is zeven!
Boek - Zeven manieren om kinderen uit de Bijbel te vertellen
Locatie: Mechelen
Hoe kun je bijbelteksten doorvertellen aan kinderen? Zeven vuistregels kunnen helpen voor een goede
bijbelvertelling aan kinderen. Het boek nodigt uit om aan het werk te gaan met iedereen die de uitdaging aandurft.

En God maakte de mens
Boek - De mooiste bijbelverhalen om zelf te lezen en om naar te luisteren
Locatie: Mechelen
Selectie van mooie verhalen uit de Bijbel (zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament), herschreven voor
kleuters en beginnende lezers.

En God sprak..
Boek
Locatie: Antwerpen, Gent

En huilen doe je maar in de pauze
Boek - worstelen met de taal van rouw
Locatie: Antwerpen
Als Wouter, de zoon van Ide Wolzak, sterft op 10-jarige leeftijd, begint een lange tocht uit een diep dal. Hij en zijn
gezin vinden langzaam hun weg terug naar hun oude leven dat nooit meer hetzelfde zal zijn. Een getuigenis over
afscheid, rouwen en leven

En opeens is alles anders
Boek
Locatie: Mechelen
Marieke is 10 jaar. Ze schrijft brieven aan haar moeder, die plotseling overleden is. Zo leert ze omgaan met haar
verdriet. Gelukkig zijn er mensen die haar steunen. Vooral met hulp van de oppas Flossie, durft Marieke weer
plezier te hebben.

En toch
Boek
Locatie: Antwerpen
Op het snijpunt van landbouw, voedsel, milieu en wereldhandel zoekt de auteur mee naar verankerde spiritualiteit
voor deze tijd

En toch ben je niet alleen
Boek - verdergaan na de zelfdoding van een geliefde
Locatie: Hasselt, Mechelen, Gent
Boek voor iedereen die geconfronteerd wordt met een zelfdoding. Er wordt stilgestaan bij de verschillende facetten
van rouw : verdriet en woede, schuldgevoelens en herinneringen, veranderde relaties let de mensen om je heen en
zingeving. Hierbij reiken de auteurs psychologische inzichten aan, die je kunnen helpen te begrijpen wat er
gebeurd is, en wat er nu met jou gebeurt. Ook bevat dit boek uiteenlopende opdrachten die jou kunnen helpen bij
je verwerking. Een rode draad doorheen het boek zijn de vele getuigenissen van mensen die deze weg al een stuk
hebben afgelegd, en soms nieuwe innerlijke rust hebben ervaren. De inspiratie van het boek is gelovig.

En toch...
Boek - Over volharding bij tegenslag
Locatie: Gent
Het boek bevat talloze voorbeelden van mensen die in uitzichtloze situaties wisten vast te houden aan waarin ze
geloofden. In de bijbel is blijven verwachten, volharden in het gaan van de weg die God wijst, een centraal
gegeven. Wat valt hieruit te leren? Hoe gaan we om met spanningsvelden, binnen onszelf en tussen ons en de
anderen?

En wat met zelfmoord?
Boek - Info- en werkpakket
Locatie: Gent
Een map met 20 uitgewerkte lessen om zelfdoding te bespreken in de klas.

Encyclopedie van bijbelse plaatsen
Boek
Locatie: Mechelen
Deze encyclopedie is een gedegen standaardwerk voor ieder die geïnteresseerd is in de bijbelse achtergronden van
het roerige Midden-Oosten. Van elk land, streek, stad of dorp dat in de Bijbel voorkomt, wordt de achtergrond
geschetst die inzicht geeft in de historie en in de culturele en sociale context ervan.

Encylopedie van de bijbel in de Nieuwe Vertaling
Boek
Locatie: Mechelen
Hoewel dit boek ook als een eigenstandige Bijbelencyclopedie gebruikt kan worden, is het toch vooral een
handzame Bijbelencyclopedie bij de Nieuwe Bijbelvertaling die in 2004 het licht zag. De Nieuwe Bijbelvertaling
(NBV) is niet alleen bijzonder omdat het een vertaling is waaraan 23 kerkgenootschappen in Nederland en
Vlaanderen hun medewerking hebben verleend, maar ook omdat deze vertaling gestoeld is op een expliciet
omschreven methodische invalshoek. Deze invalshoek wordt wel eens samengevat met de slogan
‘brontekstgetrouw en doeltaalgericht’. U vindt in deze encyclopedie tal van artikelen die verwijzen naar de
vertaalmethode als zodanig, bijvoorbeeld onder de lemmata: brontaal, concordantie vertaalmethode,
deuterocanoniek, hoofdstukindeling, Hebreeuwse Bijbel, tekstkenmerk, tekstkritiek enz. Maar ook bij veel andere
woorden staat duidelijk verklaard waarom in de Nieuwe Bijbelvertaling voor een bepaalde vertaling is gekozen;
bijvoorbeeld onder het lemma ‘vredeoffer’: “Is een vrij recent woord in het vocabulaire van Bijbelvertalers. Het
kwam in de Statenvertaling niet voor, in de Willibrordvertaling en de Groot Nieuws Bijbel maar een paar keer, maar
in de Nieuwe Vertaling van 1951 bijna vijftig keer en in de NBV nog een paar keer meer.” Enz.
Het is een handzaam boek van 400 bladzijden, met een uitgebreid Bijbelregister. Een absolute aanrader voor wie
meer vertrouwd wil worden met het eigene van de Nieuwe Bijbelvertaling, alsook voor mensen die op zoek zijn
naar een kwaliteitsvolle Bijbelencyclopedie.

Energize 2
Boek
Locatie: Hasselt
Energize 2 bundelt speelse groepsactiviteiten waarbij interactie en samenwerking centraal staan

Energize spelmap
Boek
Locatie: Geen.
Een map boordevol spelletjes: kennismakingsspelen, groepsbevorderende spelen, ..

Energize!
Boek - Speelse groepsactiviteitein
Locatie: Brugge, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Brussel
In Energize 2 verzamelde leefsleutels 101 werkvormen om in de klas of elders mee aan de slag te gaan. Je vindt
hier opwarmers, ijsbrekers, groepsverdelende oefeningen, doe-oefeningen,...Er is bij elke werkvorm ruim aandacht
besteed aan doelstellingen, relfectievragen en suggesties. Energieze 2 bevat groepsbevorderende activiteiten voor
jongeren vanaf 12 jaar

Energizers
Spel
Locatie: Antwerpen
Een bundel met korte spelletjes en methodieken

Energizers & moodboosters
Spel
Locatie: Hasselt
Honderd dynamische spelletjes voor meer energie en een betere sfeer in de groep. De spelletjes zijn geschikt voor
alle leeftijden vanaf 10 jaar.

Engagement
Boek - in jullie werking
Locatie: Hasselt, Mechelen
Interessante theorie en werkvormen om met je groep of begeleiders te werken rond motivatie, demotivatie en
patroondoorbrekend denken.

Engel in rood
Boek
Locatie: Antwerpen
Senne is 17 en stapelverliefd. Op Noor, het nieuwe meisje in zijn klas. Ze is bloedmooi en sexy. Een engel, maar
met een eigen willetje! Noor ziet Senne ook wel zitten, alleen...zijn driftbuien en agressieve karakter hoeft ze niet.
Er is volgens haar al genoeg waanzin in de wereld. Pas als Senne erin slaagt om zich drie maanden lang te
beheersen en minder opvliegend te worden,mag hij haar kussen. Geen seconde wil Senne nog verliezen, maar
goede wil is niet alles. Als de waanzin in de wereld te groot wordt, is het soms heel moeilijk om niet door het lint te
gaan.

Engelen en wij
Boek
Locatie: Antwerpen
Boek over engelen: geschilderd en geschreven!

Ennea wil aandacht
Boek - Negen avonturen van een meisje dat op zoek gaat naar zichzelf
Locatie: Geen.
Iedere mens is uniek, en tegelijk lijken we in veel opzichten op elkaar. Het is dan ook best moeilijk om andere
mensen - maar ook jezelf- goed te begrijpen!
In dit gevoelig verhaal gaat Ennea op zoek naar antwoorden op vragen als: hoe komt het dat sommige mensen
druk en anderen juist weer rustig zijn, dat je de Ã©Ã©n aardig vindt, terwijl je de andere niet kunt uitstaan? Dat
je soms ja zegt terwijl je nee bedoelt?

Er is maar één kleur
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit is deel 2 van een stripreeks in acht delen over een vader die de zelfdoding van zijn zoon probeert te verwerken.

Er is meer tussen aarde en hemel
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
Neerslag van het vertelprogramma ´er is meer tussen hemel en aarde´, met vertellingen en sprookjes,
mijmeringen en anekdotes, en gedichten van Felix Timmermans.

Er staat een taart in lichterlaaie!
Boek
Locatie: Antwerpen
Een boek voor kinderen om te ontdekken hoe verrassend grappig gedichten kunnen zijn

Er was eens...
Boek - Plussersweekend Overpelt 2008
Locatie: Gent
Bundel met verhalen, liedjes, poezie, spelen ... voor plussers. Gemaakt voor het plussersweekend van Overpelt in
2008.

Er zijn hier geen christenen
Boek
Locatie: Brugge
Een leuk boekje met prachtige verhalen en gedichten. Sommige tekstsongs zijn in dit boekje verwerkt. Een bundel
die zich leent om zo af en toe in te lezen en je te laten bemoedigen. Maar ook een bundel voor een opening of
meditatief moment. Een bundel met teksten. Soms kort soms langer. Opgeschreven in de loop der jaren. Gebruikt
als voorbeeld, als beeld, verhaal, dagopening of meditatief moment... Voor wie dit boekje kopen of weggeven.... ik
hoop dat de teksten je mee zullen nemen. Mee op weg. Dat jij je zult verwonderen, dat je zult ontdekken... dat Hij
er is, die jou zo kostbaar vindt. Met Hem mag je mee! Goede reis en... Vrede en alle goeds!
Theo van Teijlingen

Er zijn voor jou
Boek - Omgaan met jonge mensen die rouwen
Locatie: Mechelen, Hasselt
Dit boek doet recht aan de gevoelens van kinderen bij al hun soms tegenstrijdige emoties. Dood en verdriet
moeten alzo ook bij kinderen een plaats krijgen in hun leven. De schrijfster zorgt in haar boek ook voor concrete
instrumenten om verdriet te verwerken.

Er zit een schat verborgen in jezelf
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit boek nodigt uit om op een speelse manier aan sociale vaardigheden en fundamentele waarden te werken

Europa hard(t) voor vrede
Boek - Politiek dossier Vlaamse Vredesweek 2001
Locatie: Mechelen
In 2001 werd een pleidooi voor een ander veiligheidsconcept gekoppeld aan ontwapening. Deze brochure brengt
hieromtrent achtergrondinformatie.

Eva in het land van de verloren zusjes
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Elisa is Eva's grote zus. Ze lijken op elkaar en toch zijn ze erg verschillend. Ze delen elkaars geheimen, want dan
worden ze lichter. Maar nu is Elisa gestorven. Een poëtisch verhaal over rouwen en afscheid nemen. Erg
toegankelijk voor kinderen mede door de mooie illustraties

Evaluatiekoffer
Themakoffer
Locatie: Hasselt
In deze koffer vind je allerlei kant-en-klare evaluatietechnieken en het benodigde materiaal.

Evaluatietechnieken
Boek
Locatie: Geen.

Evalueer met (deur)stijl
Spel
Locatie: Hasselt, Brugge
Enkele evaluatiewerkvormen met foto's van deuren (naar aanleiding van het jaarthema Deur-leefd)

Evalueren om te evolueren
Boek - Kant-en-klare evaluatietechnieken
Locatie: Mechelen
Bundel met werkvormen om de inhoud, structuur of proces van je (jeugdpastorale) werking te evalueren.

Evan Almighty
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
In Evan Almighty, een komedie die zowel groot als klein zal weten te bekoren, vertolkt Steve Carell het Junior
Congresslid Evan Baxter. Diens wens om "de wereld te veranderen" wordt toevallig opgevangen door God zelve.
Wanneer God plots verschijnt met het verzoek om een ark te bouwen begrijpt hij het niet meer. Tot mysterieuze
leveringen van planken en gereedschap en de bonte dierenverzameling die zich paarsgewijs bij hem aandient hem
van mening doen veranderen. Stilaan verandert Evan in een hedendaagse Noach...

Even anders
Spel
Locatie: Mechelen
Levensbeschouwelijk kaartspel voor werkers in de zorg. De kaarten brengen meer inzicht in de gewoonten en de
rituelen van 8 godsdiensten of levensbeschouwingen.

Even gelukkig
Boek - over verliefden, de liefde en dan ook nog wat verdriet
Locatie: Antwerpen
Dimitri Leue schrijft op een grappige en vaak ontroerende manier over wat te groot is voor woorden: de liefde.
Verhalen en gedichten over het opperste geluk en het diepste ongeluk. Steeds weer dezelfde verhalen met andere
woorden, andere namen. Voor jongeren vanaf 14 jaar.

Even rondneuzen in Gods huis
Audiovisueel - Een kerkgidsje voor kinderen
Locatie: Mechelen
DVD voor kinderen en voor iedereen die eenvoudig, aanschouwelijk en levendig wil ervaren wat in een kerk zoal te
zien valt, en wat het betekent.

Evenstilvallen
Boek
Locatie: Hasselt

evenWaardig
Spel - Multicultureel Samenleven in Vlaanderen
Locatie: Mechelen, Gent
Ganzenbord waarbij je kennis over de verschillende culturen in de Vlaamse samenleving getest wordt.

Exodus
Boek
Locatie: Gent
Dit is één van twaalf delen uit een reeks over het Oude en het Nieuwe Testament. Exodus geeft de geschiedenis
weer van het Joodse volk vanaf zijn begin en beschrijft ook welk het lot van dit volk is tot op heden toe.

Expeditie in Israel
Spel - Strategisch Bordspel voor schatgravers
Locatie: Gent
Strategisch bordspel voor schatgravers in het land van de Bijbel. Het land van de bijbel is rijk aan geschiedenis. In
'Expeditie in Israël' gaan de spelers zelf op zoek naar de schatten in de bodem van Israël. Wie van de spelers weet
als eerste de schatten van Israël te bereiken?

Expired
Spel
Locatie: Antwerpen, Hasselt, Brussel
In dit spel draait het om de houdbaarheidsdatum van
Lars, een jongen van 16 jaar. Als we de cijfers van de
gemiddelde levensverwachting mogen geloven en als
alles goed gaat, zal Lars ongeveer 77 jaar worden. Als
alles goed gaat en Lars niet te maken krijgt met armoede.
Want mensen in armoede leven gemiddeld korter.
Op dat schrijnende feit zoomen we in. Een afwisselende
tochtronde met opdrachten, boycotkaarten waarin je
kennismaakt met de drempels van de gezondheidszorg,
en nog een heleboel andere speelse ingrediënten.

Faith Blocks
Spel - 1001 geloofsgesprekken
Locatie: Hasselt
Faithblocks is een creatief dobbelspel, waarbij jongeren, aan de hand van verhalen uit de Bijbel, met elkaar in
gesprek gaan over wat hen bezig houdt. De itzet van de verdiepingsstenen helpt nieuwe verbindingen te maken
tussen de leefwereld en naar een verhaal uit de Bijbel en andersom.

Faithblocks
Boek - 1001 geloofsgesprekken
Locatie: Geen.
Faithblocks prikkelt je verbeelding en laat je in gesprek gaan over verhalen uit de Bijbel. De inzet van de
verdiepingsstenen helpt nieuwe verbindingen te maken van jouw wereld naar een verhaal uit de Bijbel en
andersom. Faithblocks kan thuis gespeeld worden, in de klas, op de club, in het jongerencentrum en op de
ouderensoos.

Fakkeltocht
Spel
Locatie: Gent
Memory spelen met als doel meer te weten te komen over Jezus en Johannes

Falling
Audiovisueel
Locatie: Hasselt, Gent, Mechelen
Jeugdfilm naar het internationaal bekroonde boek ´Vallen´van Anne Provoost. Voor jongeren vanaf 15 jaar.
Zoals elk jaar brengen Lucas en zijn moeder de zomer door in het huis van zijn grootvader, ver weg van de
hoofdstad. Deze zomer is evenwel anders: zijn grootvader is gestorven, en voor het eerst beginnen de mensen in
de stad over zijn oorlogsverleden te praten. Wanneer de jonge danseres Caitlin - Luca' Amerikaanse vriendinnetje
van jaren geleden - weer opduikt, wordt alles nog een stuk ingewikkelder.

FAQTOR 4
Spel - Een virtuele vragenestafette over solidariteit en de wereld
Locatie: Antwerpen
Dit boekje met CD-rom heeft als doel dieper na te denken over een solidariteitsvraag door al doende oplossingen
te bedenken in een toneelstukje, een filmscenario, een kort stripverhaal, een verhalenzoektocht.
Goed voor jongeren, in de klas, jeugdbeweging...

Fascisme nooit meer
Boek
Locatie: Geen.

Father and daughter
Audiovisueel
Locatie: Geen.
Kortfilm. Een vader neemt afscheid van zijn jonge dochter en vertrekt. Met het verstrijken van de seizoenen wordt
het meisje een jonge vrouw, ze krijgt een gezin en wordt oud. En in haar is er steeds het verlangen naar haar
vader.

Father Damien
Audiovisueel
Locatie: Mechelen, Gent
Waargebeurd verhaal van pater Damiaan, de jonge Belgische priester die het leven en het geloof van de
lepralijders op het schiereiland Molokaï veranderde, in het begin van de twintigste eeuw.

Feestalbum van mijn eerste communie
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Dit feestalbum is fijn om zelf en met je ouders te lezen. Je kunt er de mooistse herinneringen in opschrijven en
inplakken. Zo kun je nog heel lang van het feest nagenieten.

Feestbeestje!
Boek - muzische activiteiten rond de kerkelijke feestdagen
Locatie: Mechelen
Didactische werkmap + CD met tal van muzische activiteiten die dieper graven naar de betekenis van de kerkelijke
feestdagen, voor kinderen van 8 - 10 jaar.

Feestdagen en rouw
Boek
Locatie: Mechelen
Verdriet kent geen kalender. Wie een verlies te verwerken heeft, ziet feestdagen als een obstakel. Ook al lijken
rouw en feestdagen tegenstrijdig, nabestaanden moeten manieren vinden om ze te laten samen gaan. Een boek
over de beleving van gemis - het hele jaar rond

Feestversieringen (decorations for celebrations)
Boek
Locatie: Antwerpen

Festissimo
Spel
Locatie: Mechelen
44 kaarten, met als thema de liturgische feesten (naam, betekenis, datum) waarvan Pasen het referentiepunt is.
Te gebruiken als kwartetspel, als kimspel, als voorstelling van het liturgisch jaar of als kalender.

FF down
Boek
Locatie: Antwerpen
FF down wil jongeren aanmoedigen om over "zich eventjes minder goed in zijn vel voelen" te spreken. Jongeren
kunnen voor elkaar een grote steun betekenen. Ook vertrouwenspersonen die dichtbij de jongeren staan zijn
hierbij een belangrijke partner. Anderzijds wil FF down ook taboedoorbrekend werken. Depressie bij jongeren
bestaat wel degelijk en het is belangrijk dit te erkennen en hier op de gepaste manier hulp voor te bieden. Een
reeks methodieken voor in de klas en de jeugdbeweging

Fiësta
Spel - Het zigeunerspel
Locatie: Mechelen, Gent
Bordspel waarbij zigeuners uit verschillende streken willen bijeenkomen voor de "Grote Fiësta". De plaats van
afspraak moet echter bereikt worden vóór de aangekondigde maansverduistering de maan helemaal heeft doen
verdwijnen. Het doel kan niet bereikt worden als ieder voor zichzelf speelt : samenwerken verhoogt de kansen op
succes. De spelregels voorzien ook een buitenspel variant (onbeperkt aantal spelers).

figures bibliques
Boek - Icônes humanite
Locatie: Brussel

Filmverwerking Intouchables
Boek
Locatie: Brugge, Hasselt
We belichten één aspect van de film, namelijk de titel: Intouchables. In de film ontdekken we twee werelden die
elkaar normaal nooit ‘toucheren’, raken elkaar wel in Intouchables. Samen genieten Driss en Philippe samen van de
kleine, leuke dingen van het leven. Het geeft hun een gelukzalige gevoel, en dat maakt ze… ‘intouchables’! Ook ‘de
echte’ Philippe Pozzo di Borgo vindt de titel van de film een schitterende vondst: “En weet je waarom? Omwille van
de ‘s’, we zijn allebei onaantastbaar, ieder in zijn soort. Apart zijn we een hoopje ellende, maar samen zijn we
onverwoestbaar.”
Aan de hand van de verwerking, ontdekken we hoe wij met elkaar ‘intouchable’ kunnen zijn.

Filmverwerking l'Apôtre - de Apostel
Spel
Locatie: Hasselt
De film vertelt het verhaal van een jonge moslim in Frankrijk, Akim, die zich bekeert tot het christendom
Het gezin waartoe hij behoort is een Franse moslimfamilie, waarvan de ouders jaren gelegen uitgeweken zijn uit
Algerije naar Frankrijk. De drie kinderen in het gezin behoren tot de tweede generatie, die in Frankrijk geboren en
getogen zijn. Samen met zijn broer, Youssef, volgt Akim de opleiding tot imam. Door allerlei omstandigheden leert
hij het christelijk geloof kennen, hij wordt erdoor geraak en stilaan vervreemdt hij van de religie van zijn familie....

Filosoferen met Doornroosje
Boek
Locatie: Antwerpen
Filosofie geraakt meer en meer ingeburgerd in het onderwijs. Jongeren stellen zich allerlei vragen en grijpen graag
de kans om daar met leeftijdgenoten over te praten. Dit boek brengt 30 uitgewerkte filosofielessen.
Elke les vertrekt vanuit een citaat uit het prachtige boek van Toon Tellegen Brieven aan Doornroosje.
De lessen kunnen gebruikt worden voor een zeer ruime doelgroep. zowel kinderen uit het 5de en 6de leerjaar, als
jonge adolescenten uit de 3de graad van het secundair onderwijs zijn bezig met dezelfde vragen.

Filosofie in beeld
Boek
Locatie: Gent, Mechelen, Hasselt
Een reis door de geschiedenis van de Westerse filosofie, in stripvorm

Financiële aangelegenheden
Boek
Locatie: Antwerpen

Finding Nemo
Spel
Locatie: Gent
Kwartetspel naar gelijknamige film

Fit zijn in je hoofd
Boek - Geestelijk gezond in 10 stappen
Locatie: Antwerpen
Dit boek kan je op weg zetten naar een evenwichtig leven.Verruim je blik door te luisteren naar experts die de
'problemen' deskundig toelichten. Put moed uit de herkenbare verhalen.
Ga concreet aan de slag met een schat aan praktische tips en contactgegevens.

Flits
Boek
Locatie: Geen.
In deze werkmap bieden we aan verschillende instanties die met jongeren werken handvaten en tips in hun
zoektocht om met jongeren zinvol en pedagogisch verantwoord verder te bouwen aan attitudevorming mbt verkeer
en mobiliteit

Fotomap Boeddhisme
Spel
Locatie: Mechelen
Map met foto´s over het boeddhisme.

Fotomap De goede herder
Spel
Locatie: Mechelen
Fotomap met foto´s en monoprints over de Goede Herder. Er is ook uitleg over hoe je monoprints zelf kan maken,
zodat je met deze map zelf aan de slag kan op school, jeugdbeweging, plussersgroep,...

Fotomap de Jakobsladder
Spel
Locatie: Mechelen
Fotomap met afbeeldingen die horen bij het thema 'Jakob', 'de Jakobsladder'.. Beelden en foto´s werken soms veel
directer dan de gesproken of geschreven taal. Een foto kan een wereld van gevoelens oproepen waar woorden
tekort schieten of niet direct gevonden worden. Via een zelf gekozen foto kan een gesprek op gang komen of
kunnen jongeren dingen beginnen uitwisselen.

Fotomap Deuren
Spel
Locatie: Mechelen

Fotomap Fransicus
Spel
Locatie: Mechelen
Deze map bevat afbeeldingen en tekeningen in A3 formaat over het leven van Franciscus en het zonnelied.
De thema's die aanbod komen zijn: achterlaten, loslaten, inkeer, ontmoeting, vrede, schepping, volgen,
volgelingen, kerk, verkondiging.

Fotomap Gebedshoudingen
Spel
Locatie: Hasselt, Mechelen
Beelden en foto's werken vaak veel directer dan gesproken of geschreven taal. Een foto kan een wereld van
gevoelens oproepen waar woorden tekort schieten of niet direct gevonden worden.

fotomap godsbeelden
Spel
Locatie: Mechelen
Fotomap met Godsbeelden. Beelden en foto´s werken soms veel directer dan de gesproken of geschreven taal. Een
foto kan een wereld van gevoelens oproepen waar woorden tekort schieten of niet direct gevonden worden. Via een
zelf gekozen foto kan een gesprek op gang komen of kunnen jongeren dingen beginnen uitwisselen. De map bevat
ook enkele teksten, gedichten, bijbelverzen, liedteksten, verhalen die over God, of het beeld dat mensen van God
hebben gaat.

Fotomap Handen en Voeten
Spel
Locatie: Mechelen
Fotomap me foto´s over handen en voeten. Ook enkele teksten over handen.
Beelden en foto´s werken soms veel directer dan de gesproken of geschreven taal. Een foto kan een wereld van
gevoelens oproepen waar woorden tekort schieten of niet direct gevonden worden. Via een zelf gekozen foto kan
een gesprek op gang komen of kunnen jongeren dingen beginnen uitwisselen.

Fotomap Jezusbeelden
Spel
Locatie: Gent, Mechelen
Fotomap met afbeeldingen van Jezus. Beelden en foto´s werken soms veel directer dan de gesproken of
geschreven taal. Een foto kan een wereld van gevoelens oproepen waar woorden tekort schieten of niet direct
gevonden worden. Via een zelf gekozen foto kan een gesprek op gang komen of kunnen jongeren dingen beginnen
uitwisselen.

Fotomap rond gebedshoudingen
Spel
Locatie: Hasselt
Deze fotomap is een ideale aanzet om met jongeren in gesprek te gaan over bidden.

Fotomap Rouw
Spel
Locatie: Mechelen
Fotomap met foto´s over rouw, verdriet en troost. Beelden en foto´s werken soms veel directer dan de gesproken
of geschreven taal. Een foto kan een wereld van gevoelens oproepen waar woorden tekort schieten of niet direct
gevonden worden. Via een zelf gekozen foto kan een gesprek op gang komen of kunnen jongeren dingen beginnen
uitwisselen.
De map bevat ook enkele uitspraken over troost, enkele gedichten en een reeks vragenkaartjes.

Fotomap sacramenten
Spel
Locatie: Mechelen
Fotomap met foto´s over de 7 sacramenten. Beelden en foto´s werken soms veel directer dan de gesproken of
geschreven taal. Een foto kan een wereld van gevoelens oproepen waar woorden tekort schieten of niet direct
gevonden worden. Via een zelf gekozen foto kan een gesprek op gang komen of kunnen jongeren dingen beginnen
uitwisselen.

Fotomap Vuur
Spel
Locatie: Mechelen
Fotomap met foto´s over vuur, ook foto´s bij bijbelverhalen (het offer van Isaak, de vuurtongen, de vuurzuil en de
wolkkolom,...). Enkele bezinningsteksten en gebeden rond vuur.

Fotomap Wereldgodsdiensten
Spel
Locatie: Mechelen
Fotomap met foto´s van de wereldgodsdiensten. Beelden en foto´s werken soms veel directer dan de gesproken of
geschreven taal. Een foto kan een wereld van gevoelens oproepen waar woorden tekort schieten of niet direct
gevonden worden. Via een zelf gekozen foto kan een gesprek op gang komen of kunnen jongeren dingen beginnen
uitwisselen.

Fotospel
Spel
Locatie: Antwerpen
Fotospel dat in lessituaties, workshops en trainingen gebruikt wordt. Het gaat om kaarten kiezen aan de hand van
vragen zoals: stijl van leidinggeven, welk gevoel als het werk je boven het hoofd groeit, kaarten die je associeert
met besluitvorming, conflicthantering...

Francis of Assisi - Saint-François d'Assise
Audiovisueel
Locatie: Hasselt, Gent
Dé klassieke verfilming van het leven van Franciscus van Assisi. Ook al leek hij vanaf zijn geboorte bestemd tot
een bevoorrecht leven vol passie en uitspattingen, Franciscus van Assisi zou uitgroeien tot een van de meest
geliefde en vereerde heiligen in de wereldgeschiedenis. Een kordate avonturier die geroepen wordt door God en
zijn wereldse leven achter zich laat. Hij wisselt zijn zwaard in voor een kruis en zijn roem wordt steeds groter...
vanaf de leeftijd van 12 jaar. Duur 102 min

Franciscus en de kwetsbare mens
Boek
Locatie: Brussel
In dit werk wordt Franciscus bekeken vanuit zijn keuze voor de kwetsbare mens en hoe hij die ziet als representant
van de Heer

Franciscus Memory
Spel
Locatie: Mechelen
Leer het leven van Franciscus van Assisi kennen via een memory-spel. Verbind de prent met de bijhorende
beschrijving. Dit spel is gebaseerd op het kinderboek "Franciscus van Assisi" van Joyce Denham & Elena Temporin

Franciscus van Assisi
Boek - Mysticus van nabijheid
Locatie: Mechelen, Gent
De nieuwe paus koos de naam Franciscus. Het is de eerste keer dat een paus die naam kiest. Wie was Franciscus
van Assisi eigenlijk? Franciscaan André Jansen gaat in zijn boek 'Franciscus van Assisi, mysticus van nabijheid'
dieper in op het leven van Franciscus en op zijn spiritualiteit.
Franciscus van Assisi was een heilige, maar goed geworteld in de aarde. Vanuit zijn vergeestelijking kwam hij de
aarde en deze wereld meer nabij en kwam hij ook dichter bij zijn kern en bij God, zijn Schepper. Centraal in
Franciscus' spiritualiteit staat volgens André Jansen de parabel van de barmhartige Samaritaan (Lc 10,25-37). In
tegenstelling tot de priester en de leviet komt die de geslagen reiziger nabij, wordt ‘naaste' van die man.
De auteur legt de focus op het mystieke in Franciscus' spiritualiteit van nabijheid. Mystiek is een doorleefde
verbondenheid van de mens met zijn transcendente oorsprong. Mystieke ervaringen hebben onmiskenbaar
gemeenschappelijke trekken. Door Franciscus' mystieke intuïties daarmee te confronteren, toont hij scherp de
diepte ervan en zijn originaliteit als ‘mysticus van nabijheid'.

Franciscus van Assisi
Boek
Locatie: Mechelen
Franciscus is de zoon van een rijke koopman in Assisi. Hij viert altijd feest met zijn vrienden en loopt rond in de
laatste mode. Franciscus droomt van een carrière als ridder. Maar wanneer hij onderweg een oude bedelaar en een
arme zieke tegenkomt, begint hij te twijfelen. Wie moet hij dienen? In de boek beleef je mee hoe Franciscus alles
afwerpt wat hem in de weg zit om zijn roeping te volgen.
Dit prachtige verhaal neemt je mee naar de twaalfde eeuw, naar de heuvels van Assisi, waar Franciscus leefde. Wie
kent hem niet, de heilige die God ontdekte in armoede en eenvoud, in de glorie van plant en dier, zon en maan,
aarde en water?

Franciscus van Assisi: Het zonnekind
Boek
Locatie: Hasselt
Het zonnekind is deel 1 in de zevendelige serie over het leven van Franciscus van Assisi. In deze serie zetten Jord
Neuteboom en Brigida Almeida het leven van Franciscus van Assisi op bijzondere wijze in woord en beeld neer.

Frederick
Boek
Locatie: Mechelen
Prentenboek over een muisje dat haar eigen poëtische talenten gebruikt om de muizengemeenschap te helpen.
Voor kleuters.

Frère Roger, de Taizé
Audiovisueel
Locatie: Mechelen, Gent
Op deze DVD vertelt Broeder Roger, stichter van de gemeenschap van Taizé, het verhaal van zijn eigen leven en
van de Taizé-gemeenschap.

Freshly picked
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
CD met 15 engelstalige christelijke liederen

G4
Spel - De kracht van je stem
Locatie: Geen.
Het spel wil de politiek van de gemeente dichter bij de jongeren brengen en inzicht geven in de bevoegdheden en
taken van de gemeente.

Ga in vrede: afscheid nemen van het leven
Boek
Locatie: Antwerpen, Gent
Vanuit zijn jarenlange ervaring plaatst Luc Versteylen kritische bedenkingen bij onze huidige manier van afscheid
nemen. Hij pleit voor een persoonlijke zinvolle omgang met onmacht en verslagenheid. Als kinderen sterven of
jongeren zichzelf doden, wil Versteylen de opstandigheid overwinnen. Hij reikt woorden en vormen van troost aan:
een hoopvol perspectief voor nabestaanden die eens naast-bestaanden waren

Ga je mee naar Betlehem?
Boek
Locatie: Mechelen
Voorleesboekje voor kleuters vanaf 4 jaar over Jozef, Maria en hun reis naar Betlehem waar de kleine Jezus
geboren wordt

Ga je mee?
Themakoffer
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Je wilt als ouder in je gezin iets voelbaar maken van je eigen geloof en inspiratie. Daarbij kan dit geloofskoffertje
behulpzaam zijn. De materialen in de koffer bieden een houvast in de vorm van verhalen, versjes, gebeden,
gesprekken, tips voor de kijktafel en het vieren van het kerkelijk jaar, met name de 40-dagentijd en Pasen.

Ga je mee?
Boek - Bijbelverhalen en versjes voor kinderen
Locatie: Antwerpen
Bijbelverhalen en versjes voor kinderen.

Gaaf
Boek - Bijbels dagboek voor jongeren
Locatie: Hasselt
De wereld waarin jij leeft, is een wereld vol verdriet, onrechtvaardigheid en pijn. Je hoeft maar om je heen te
kijken om dat te zien. De kranten staan vol met verhalen over oorlogen, zinloos geweld, ontvoeringen en
overvallen. Je zou er moedeloos van worden.
Toch is dat niet nodig, want er is een manier om in deze wereld een gaaf leven te leiden. Dit dagboek vertelt je hoe
je moet leven in een wereld die kapot is. Leef dicht bij God, luister naar Zijn stem en gehoorzaam aan Zijn wet. Als
jij gelooft in God, dan ben je echt gelukkig. Dat is pas gaaf!
Dit Bijbels dagboek biedt voor elke dag een korte tekst, die betrekking heeft op een verhaal uit het Oude of Nieuwe
Testament. Vanaf ca. 12 jaar.

Gaan-de-weg
Boek - op weg naar het vormsel
Locatie: Mechelen, Brussel, Gent
Catecheseproject ter voorbereiding op het vormsel. De optie is om vormselvoorbereiding te integreren in een
langere catechesewerking of geloofsbegeleiding, voor jongeren van 12 tot 18 jaar. De bundel Gaan-de-weg is
bedoeld voor 12-jarigen. Er is ook de bundel Eigen-wijs voor 13-jarigen. Het vormsel kan gevierd worden op 13 of
op 17 jaar.
Gaan-de-weg bestaat uit een werkmap voor jongeren, een handleiding voor de catechist en een map met
werkblaadjes.

Gaan-de-weg naar Compostela (15-27 augustus 2003)
Boek - Tochtboek
Locatie: Hasselt
Tochtboek met mooie teksten, werkvormen, gebeden en liederen voor jongeren die in 2003 pelgrimeerden naar
Compostela

Gaandeweg zienderogen
Boek - Brieven aan Renée
Locatie: Gent
Wat ik niet meer kon vertellen in brieven aan mijn terminaal zieke vriendin is in dit boek samengebracht voor een
ruimer publiek. Naast anekdotes zijn er de bedachtzame overwegingen bij het werk van de Franse filosoof
Emmanuel Levinas.

gastvrijheid geboden: een adventsproject van PJZ voor de
basisschool bij de campagne van welzijnszorg: 'vluchten kan niet
meer'
Boek
Locatie: Geen.

Gebeden van en voor jongeren
Boek
Locatie: Hasselt

Gebeden voor vrede.
Boek - Een bloemlezing van teksten en gebeden.
Locatie: Hasselt
Teksten en gebeden met het oog op (innerlijke) vrede.

Gebedenmap
Boek
Locatie: Mechelen
Verzamelmap met tal van bezinningsteksten, gebeden, liturgische gebeden, poëzie.

Gebedskaarten voor gezinnen.
Boek
Locatie: Mechelen
In het werkjaar '05-'06 vragen de Belgische bisschoppen onze bijzondere aandacht voor het gebed. Daarom
ontwikkelden wij deze gebedskaarten voor gezinnen. De kaarten zijn bruikbaar wanneer u met kinderen tijd wil
maken voor gebed en voor gesprek over God.

Geboeid door Jezus
Boek - Voorbereiding op het vormsel
Locatie: Gent
Verhalen uit de Handelingen der Apostelen uitgewerkt voor vormelingen. Verder ook een adventsviering, een
biechtviering, een uiteenzetting over de internationale bidweek en een andere over broederlijk delen. Dit
catecheseproject bestaat uit een boek voor de catechist en een invulmap voor de vormeling.

Geborgen en getroost
Boek - Gedichten en gebeden
Locatie: Mechelen
Gedichten die aantonen dat de auteur zowel in voor- als in tegenspoed zijn geloof wilde doorgeven

Geborgen en getroost
Boek - Het sacrament van de ziekenzalving
Locatie: Mechelen
De rode draad door heel dit werk is de pastorale zorg van de kerk om als sacrament van Gods heil de zieke mens
helend nabij te zijn. Het boek wil dit nog vaak miskend sacrament weghalen uit de doodskramp waarin het nog
steeds gevangen zit.

Gebroken wit
Boek - Bewust omgaan met de dood
Locatie: Antwerpen
In dit boek pleit Patrick Somers voor de ars moriendi, de kunst van het sterven, zoals die eeuwenlang beleefd werd
door onze voorouders. De auteur komt op voor een doordachte uitvaartvernieuwing en wil het taboe rond de dood
doorbreken. Dit boek is niet alleen een praktische gids voor de administratieve en sociale verwikkelingen na een
overlijden maar het bevat ook tips om op een persoonlijke manier een kerkelijke of burgerlijke uitvaart te
organiseren.

Gebroken zinnen
Boek
Locatie: Antwerpen
Een verzameling poëzie en teksten van de hand van Stef Bos. Een mooi boek met mooie illustraties.

Gedeeld verdriet
Boek - Opzetten en begeleiden van rouwgroepen voor jongeren
Locatie: Mechelen
Handleiding voor begeleiders van rouwende jongeren

Gedeeld visioen
Boek - overwegingen/gebeden
Locatie: Mechelen
Overwegingen en gebeden over de thema´s God aanwezig, Bijbel, Jezus, levenskracht en opstanding, geest, liefde,
afscheid en troost, oorlog en vrede.

Gedichten
Boek
Locatie: Antwerpen

Gedoopt
Boek - Album bij het feest van je leven
Locatie: Mechelen
In dit album kan je de mooie herinneringen aan de doop van je kindje bewaren. Er staan ook foto´s, gedichten,
korte gebeden en teksten bij.

Gedreven
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
CD met 16 liederen van Carlos Desoete, gezongen door het koor Solied. Met bijhorend partiturenboekje.

Gedreven
Boek
Locatie: Mechelen
Partituren van 16 solidariteitsliederen. Met bijhorende CD.

Gedreven tussen goed en kwaad
Boek - Inspiratie om recht in het leven te staan
Locatie: Mechelen, Gent
Aan de hand van negen bijbelverhalen neemt de auteur enkele vormen van kwaad onder de loep, op zoek naar wat
mensen drijft. Het kan ons inzicht geven in vele vormen van kwaad vandaag, in ethische problemen, in de
menselijke kwetsbaarheid.

Geefwoorden
Spel
Locatie: Geen.
Geefwoorden zijn eigenlijk kleine gedichtjes. Ze zeggen datgene wat we zo moeilijk kunnen uitdrukken, ze
prikkelen onze verbeelding, ze staan symbool voor al dat moois dat we graag aan iemand kwijt willen.
Geefwoorden zijn eigenlijk kleine cadeautjes: kleine, maar kostbare geschenkjes omdat iemand jou beroerd heeft.

Geen kruimels maar rechten: liturgie voor de vier adventszondagen,
Kerstviering, themavieringen 'geen kruimels maar rechten', stille
kersttocht
Boek
Locatie: Antwerpen

Geen nacht zo mooi of het is een dief
Boek
Locatie: Geen.
Dichtbundel.
De gelijktijdige aanwezigheid van schoonheid en destructie is een constante in het werk van Peter Goethals (19711997). Deze schijnbare tegenschelling weet hij telkens weer tot vlijmscherpe beelden uit te puren. Soms doopt hij
zijn pen in een barok palet, dan weer zet hij sobere woorden naar zijn hand. Maar nooit zijn vraagtekens en pijn
ver weg.

Geestdrift
Boek - Voorbereiding op vormselviering met doopherdenking in parochie en gezin
Locatie: Mechelen, Gent
Het invulboek voor de vormeling bevat tien vormselcatechesen, gegroepeerd in vier units die telkens uitmonden in
een viering. Telkens zijn er vier bladzijden om tijdens de bijeenkomsten en vier om thuis te gebruiken.

Geestdrift - handleiding voor de catechist
Boek - Voorbereiding op vormselviering met doopherdenking in parochie en gezin
Locatie: Mechelen, Gent
Handleiding bij het vormselproject ´Geestdrift´, met 10 bijeenkomsten voor vormelingen, 4 uitgewerkte
oudercontacten, 4 uitgewerkte vieringen (naamopgave, kruisoplegging, plechtige geloofsbelijdenis en vormsel), en
enkele liederen.

Geestelijk liedboek van de Lage Landen
Boek - De 100 mooiste religieuze liederen
Locatie: Mechelen
Dit is een handboek voor koren die Nederlandstalige liederen willen zingen in de liturgie. De bundeling van
verschillende tradities in één boek wil rooms-katholieken en gereformeerden, grote en kleine zangers met meer of
minder mogelijkheden nader in contact brengen met elkaar.

Geestelijke oefeningen
Boek
Locatie: Mechelen
Het boek omvat 370 `nummertjes´. De kracht van de Geestelijke Oefeningen zit in het langdurig, persoonlijk, stil
gebed. Vanuit de ervaring van Gods vergeving groeit het verlangen naar overgave en inzet. De grondstructuur van
het boek is bidden met het evangelie en gevoelig worden voor de innerlijke bewegingen en de gemoedstoestanden
die zich kunnen voordioen om van daaruit een evangelische beslissing te nemen voor je leven.

Geheimschrift
Boek - 40 sleutelverhalen bij teksten uit de Bijbel
Locatie: Mechelen
40 verhalen die op originele en eigentijdse wijze de betekenis van bijbelteksten ontsluiten. Voor kinderen en
jongeren vanaf 10 jaar. De verhalen zijn ondergebracht in 8 thema´s : vriendschap, samenleven, gezin, rouw,
liefde, angst, ruzie, vroeger en nu.

Geheugenspel: mens en recht
Spel
Locatie: Antwerpen
Aan de hand van een spel dat afgeleid is van het bekende 'memory' worden de spelers op een creatieve wijze
vertrouwd gemaakt met de mensenrechten

Gekibbel en gekijf
Boek
Locatie: Mechelen
Brochure, uitgegeven n.a.v. de Vlaamse Vredesweek, met 14 verhalen en uitgewerkte suggesties om met kinderen
van 6 tot 12 jaar te werken rond ruzies, conflicten, macht en geweld

Geleerd & gelovig
Boek - 22 Wetenschappers over hun leven, werk en God
Locatie: Mechelen
Dit is een bundel met persoonlijke verhalen van wetenschappers die christen zijn. Hoe kregen geloof en
wetenschap een plaats in hun leven? Welke rol speelt de relatie geloof-wetenschap in hun dagelijkse praktijk? Eén
ding bindt hen allen: het geloof in dezelfde God en een passie voor waarheid.

Gelijkenissen
Boek
Locatie: Antwerpen

Geloof
Boek
Locatie: Mechelen
Kardinaal Godfried Danneels spreekt over de belangrijkste woorden van geloof. Geen enkel stukje in dit boek is af:
na lezing moet je blijven doordenken.

Geloof & politiek
Boek - een vis op een fiets?
Locatie: Gent
Uitgaande van het christelijke mensbeeld van verantwoordelijkheid en naastenliefde, analyseert de auteur op een
kritische manier de mogelijkheden van christelijk geïnspireerd politiek handelen. Hiermee wil hij het debat aangaan
over de verhouding tusssen geloof en politiek.

Geloof in China
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
DVD en CD-rom over het geloof in China.
De DVD bevat filmfragmenten met enkele Chinese kinderen en jongeren.
De verschillende hoofdstukken op de cd-rom wijden je in in de Chinese geschiedenis, bieden je een overzicht van
de belangrijkste godsdiensten in China, en geven je een zicht op de rol van China in het mondialiseringsproces.

Geloof in Christus vieren
Boek
Locatie: Gent
Dit boek spreekt over het geloof en over het ongeloof. Het laat mensen spreken en getuigen. Het gaat over de
vraag : ´Waar is het geloof?´. Het beschrijft het leven en het geloof van vele mystici.

Geloof je 't zelf?
Boek
Locatie: Hasselt
Geloof je 't zelf? is een bundeling van teksten en columns van beginnend auteur Stella Kralt.
Geloof je het zelf, dat God zich met jouw leven bemoeit?
Geloof je het zelf, dat het goed is om seks te bewaren voor
het huwelijk? Geloof je het zelf, dat je, ondanks al je fouten,
telkens weer mag terugkomen bij God?
Auteur Stella Kralt zegt: ‘Ja, dat geloof ik’. Meestal. Soms ook niet. Als de twijfel ineens toeslaat of als ze God
vergeet door alle drukte. Maar toch staat het als een paal boven water: God is er. Als Vader, als Vriend.
De teksten en columns zijn de ene keer recht voor z’n raap en nuchter zijn, de andere keer open en ontroerend.
Het gaat over alledaagse dingen, maar ook over grote vragen. Het is herkenbaar, grappig, intiem, diepzinnig en
luchtig. Dat is Stella. Dit is haar wereld, de wereld zoals zij die ziet. Geloof je ’t zelf? zet de lezer aan het denken.
Leuk en verrassend boek voor vooral jonge meiden/vrouwen, in een opvallend formaat en met leuke hippe
vormgeving!

Geloof maakt je mooi
Boek - overwegingen bij de zondagsevangelies van de C-cyclus
Locatie: Mechelen
Na ´Liefde maakt je mooi´en ´Hoop maakt je mooi´, vormt dit boek het sluitstuk van een trilogie rond de
zondagsevangelies van de drie liturgische cycli. In een beeldrijke en eenvoudige taal biedt de auteur de lezer bij elk
evangelie uit de C-cyclus enkele overwegingen aan, die aan de eeuwenoude verhalen een bijzondere actuele
invulling geven. In die zin nodiget dit boek de lezer uit op zoek te gaan naar de diepste waarheid van zijn of haar
leven : dat God er is en op een unieke manier van hem of haar houdt

Geloof voor beginners
Boek
Locatie: Antwerpen
Grün schrijft over de grondbeginselen van het christendom, vergeleken met deze van andere religies, vaak het
boeddhisme. Op de inleiding en verderop enkele mooie alinea’s na –over de band met de persoon van Jezus, de
‘Jezussmaak’ van Grün- is dit niet voor beginners maar voor insiders uitgedaagd door andere credo’s. Geregeld
worden theoloog Ratzinger en paus Benedictus geciteerd, naast ‘vrijdenkender’ theologen als Küng, Metz, Rahner
en zelfs Drewermann. En is het summum van christelijke spiritualiteit mystiek (blz. 139)?

Geloofsboek
Boek
Locatie: Gent
Dit geloofsboek gaat over het geloof belijden, het geloof vieren en het geloof beleven.

Geloofscommunicatie
Boek
Locatie: Geen.

Geloofscommunicatie met ouders van vormelingen
Boek - Voorbeelden en materialen
Locatie: Gent
Twee uitgewerkte reeksen van drie ouderavonden, om met de ouders van vormelingen te praten over geloven.

Geloofsduik voor dummies
Spel - Waag jij de sprong?
Locatie: Hasselt
De deelnemers moeten zo snel mogelijk bovenaan de ladder geraken met minstens 1 uitrusting, bijvoorbeeld een
badmuts die ze onderweg hebben gewonnen. Bij elke trede van de ladder hoort een opdracht. Er zijn vier
categorieën van opdrachten: Watergewenning (kennismakings- en vertrouwensspelen), Uitrusting (competitieve
spelen), Kunst- en vliegwerk (groepsvormende spelen) en Veerkracht (inhoudelijkere reflectieve spelen).

Geloofsmethodieken
Boek
Locatie: Hasselt
Een map vol werkvormen om het geloof bij jongeren ter sprake te brengen en te doen groeien. Met onder meer
suggesties om te Bijbelen, om creatief gebeden te schrijven, om creatief te werken met de Bijbel (Bijbel en kunst),
om te werken rond het credo etc. De map wordt nog regelmatig aangevuld met nieuwe werkvormen.

Geloofsmethodieken Pluzierweekend 2007
Boek - Hoe geloven ter sprake brengen bij jongeren?
Locatie: Antwerpen
Deze map bevat een geweldige waaier aan geloofsmethodieken voor de verschillende leeftijden en met
verschillende accenten.

Geloofsvragen
Spel
Locatie: Hasselt
Via deze werkvorm willen we vragen naar boven laten komen en de deelnemers zelf uitdagen om antwoorden te
zoeken op vragen rond ons geloof: niet zomaar een ‘standaard-juist’ antwoord zoals dat in de boekjes te vinden
kan zijn, maar een antwoord dat ieder op zijn/haar eigen manier zou geven, na misschien ook bij anderen wat
bijkomende informatie of ideeën verzameld te hebben. De Geloofsvragen-methodiek bestaat uit twee delen die
gebeuren op verschillende dagen, met minstens 24 u. tussenpauze – te gebruiken dus ofwel tijdens een
meerdaagse samenkomst, ofwel op twee opeenvolgende bijeenkomsten. Deel 1: 30 à 45 min. Deel 2: 45 min.

Geloven als toekomst
Boek - Geloofspedagogische visies en bijdragen
Locatie: Gent
Deel 1: visies omtrent catechese en verkondiging: dogmatiek, esthetiek, ethiek en pastoraaltheologie
Deel 2: communicatie in de catechese en het godsdienstonderricht
Deel 3: godsdienstpedagogiek: pedagogische en didactische thema´s gericht op de praktijk

Geloven een verademing
Boek
Locatie: Gent
Een boek geschreven voor niet-kerkelijke mensen voor wie de theologie een vreemde wereld is en die aan de taal
van de kerk geen boodschap hebben.

Geloven en gelukkig zijn
Boek - Naar een geloofsdialoog met kinderen
Locatie: Mechelen
Welke relatie kan er bestaan tussen gelovig worden en gelukkig worden? Zijn er verschillende wijzen van geloven
en moeten we de vorm kiezen die best beantwoordt aan... ja, waaraan? Het boek is gegroeid uit alledaagse
ervaringen in dialogen met kinderen tot 12 jaar.

Geloven in de leefwereld van jongeren
Boek
Locatie: Brussel
In dit boek komen jongeren tussen de 15 en 18 jaar aan het woord over hun dagelijkse leven en over de mensen
die daarin een belangrijke rol spelen. ze vertellen over hun manier van omgaan met de ervaringen die zij opdoen,
over de betekenis die geloven voor hen heeft.

Geloven in de stad
Boek
Locatie: Gent
Hoe kunnen christenen hun geloof beleven in het geruis en het gedruis van een stad? Aan de hand van levende
voorbeelden wordt aangetoond hoe christenen kunnen bouwen aan ´de stad Gods´.

Geloven in de toekomst
Boek - Bijbels dagboek
Locatie: Gent
Bundeling van 366 teksten die Arie van der Veer schreef voor EO Visie. Bij elke dagtekst is een gebedssugestie
toegevoegd en aan het begin van elke week een lied.

Geloven in gemeenschap - geloofscommunicatie hefboom
Boek
Locatie: Antwerpen
De brochure 'Geloven in gemeenschap' staat stil bij allerlei aspecten van gelovige gemeenschapsvorming met de
bedoeling te bezinnen bij de kwaliteit van de plaatselijke geloofsgemeenschap waartoe uzelf behoort. Dit wordt
gestimuleerd aan de hand van werkvragen. In de brochure 'Geloofscommunicatie hefboom' wordt een visie op
geloofscommunicatie aangeboden als hefboom voor gelovige gemeenschappen. Naast deze duiding en praktische
tips worden ook werkmodellen en praktische tips gegeven om deze geloofscommunicatie in verschillende groepen
en situaties vorm te geven. Er is ook een deeltje met nuttige verwijzingen, documentatie en oriëntatie

Geloven is achterlijk, zeggen ze
Boek - Open brief aan kerkverlaters
Locatie: Hasselt

Geloven is als een Sloggi-onderbroek
Spel
Locatie: Mechelen

Geloven is altijd een uitdaging
Boek - De heilige Johannes Paulus II spreekt tot de jongeren
Locatie: Hasselt
Jongeren, “de toekomst van de Kerk”, zoals paus Johannes Paulus II hen heeft gedefinieerd. Van de talloze
ontmoetingen met hen, die de paus ongetwijfeld in zijn pontificaat heeft bevoorrecht, resten ons zijn Toespraken.
Hij heeft deze uitgesproken in een ruime verscheidenheid aan contexten en over een enorme hoeveelheid van
thema’s in verband met vraagstukken die de jongeren van verschillende continenten, culturen en ervaringen hem
hebben voorgelegd.
Deze rijkdom heeft Emilio Grasso willen opnemen in dit boek Geloven is altijd een uitdaging. Hij heeft getracht te
focussen op de meest treffende punten van de boodschap van de paus aan de jongeren van België, Nederland,
Emilia-Romagna (Italië), Afrika en Latijns-Amerika, landen die de auteur uit eigen ervaring kent. Hij heeft dit
gedaan zonder de verschillende nuances waarom het publiek vraagt, en de verschillende toonaarden waarin
Johannes Paulus II zich tot hen richtte, te verliezen.

Geloven met kinderen
Boek - Aanwijzingen voor moeders en vaders
Locatie: Gent
Kinderen mogen niet van God worden afgehouden! Dat kernthema past de auteur toe op zijn kinderen in zijn
gezin. Hij verwijt onze samenleving het gebrek aan waarachtig geloof. Wij hebben allen God in ons, en die mogen
we omwille van onszelf en onze kinderen niet vergeten.

Geloven nu
Boek
Locatie: Hasselt

Geloven nu
Boek - 8 bijeenkomsten rond bijbelverhalen
Locatie: Hasselt, Mechelen, Gent

Geloven Nu 1
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
In samenkomsten in groep komen mensen hun geloof verdiepen, hun geloof oprakelen uit onverschilligheid, hun
(geloofs)isolement doorbreken.

Geloven Nu 10
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Dit boekje bevat werkvormen voor 8 geloofsbijeenkomsten voor volwassenen. Tijdens elke bijeenkomst wordt een
zin uit de geloofsbelijdenis gekoppeld aan een bijbelverhaal.

Geloven Nu 2
Boek
Locatie: Mechelen
In 8 geloofsbijeenkomsten doorheen het jaar wordt als rode draad het optreden van Jezus in zijn aardse leven
genomen.

Geloven Nu 3
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
De rode draad doorheen de 8 geloofsontmoetingen in groepen is de onverbrekelijke band tussen God en ons,
mensen.

Geloven Nu 4
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Wat betekent Jezus Christus in ons leven? Dit wordt in acht bijeenkomsten samen besproken.
De laatste vier bijeenkomsten zijn onderling verbonden door de thematiek van het geloof.

Geloven Nu 6
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Dit boekje bevat werkvormen voor 8 geloofsbijeenkomsten voor volwassenen, met als thema óp vredesmissie´.

Geloven Nu 7
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Dit boekje bevat werkvormen voor 8 geloofsbijeenkomsten voor volwassenen. In elke bijeenkomst staat één
bijbelverhaal centraal. De thema´s zijn : het gevecht van Jakob, het gouden stierkalf, de weduwe van Sarefat, een
ongeneeslijke vrouw genezen, de liefde van een zondares, de verloren zoon, de brief van Jakobus, Don Bosco.

Geloven Nu 8
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Dit boekje bevat werkvormen voor 8 geloofsbijeenkomsten voor volwassenen. In elke bijeenkomst staat één
bijbelverhaal centraal. De thema´s zijn : Kaïn en Abel, erfrecht van vrouwen, de twaalfjarige Jezus, het geloof van
Job, Petrus´bekering, Paulus op de Areopagus, God is liefde, Alfons Ariëns

Geloven Nu 9
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Dit boekje bevat werkvormen voor 8 geloofsbijeenkomsten voor volwassenen. In elke bijeenkomst staat één
bijbelverhaal centraal. De thema´s zijn : het delen van de Geest, de genezing van Naäman, niet praten maar
bidden, het wonder van de broden, de laatsten zullen de eersten zijn, Paulus als emancipator, vele gaven één
geest, en Etty Hillesum

Geloven Nu start
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Dit start-deel van de reeks ´geloven nu´bevat materiaal voor 3 introductiebijeenkomsten en een reguliere
bijeenkomst over Marta en Maria.

Geloven Nu voor tieners
Boek
Locatie: Hasselt, Mechelen, Gent
7 uitgewerkte jongerenbijeenkomsten om te werken met de bijbel. De thema´s zijn : de roeping van Mozes - ook
jij wordt geroepen, Ruth - keuzen in vriendschappen, Tomas twijfelt - geloof je het zelf?, talenten - waar ben jij
goed in en wat doe je ermee?, storm op het meer - waar houd jij je aan vast?, en Onze Vader - wat is jouw beeld
van God?. Geschikt voor jongeren vanaf 10 jaar.

Geloven, wat is dat eigenlijk ?
Boek - Denk mee over 8 grote vragen
Locatie: Mechelen

Geluk
Boek - The world book of happiness
Locatie: Antwerpen
De wijsheid van 100 geluksprofessoren uit de hele wereld.

Geluk
Boek
Locatie: Mechelen
Het kleine boekje over geluk - voor alle situaties in je leven

Geluk alleen maakt niet gelukkig
Boek - Gelukkig zijn is niet gemakkelijk maar je kunt het leren
Locatie: Antwerpen, Gent
De auteur analyseert de valstrikken die ons beletten echt gelukkig te zijn, laat zien hoe het mechanisme werkt en
geeft praktische adviezen hoe je jezelf eruit kunt bevrijden.

Gelukkig samen
Boek - voor partners en geliefden
Locatie: Antwerpen
In dit boekje vind je meditaties bij alle belangrijke momenten in het leven dat geliefden en partners samen leiden
en welke problemen en uitdagingen dit met zich meebrengt.

Gelukkig zijn
Boek - Met Damiaan als bondgenoot
Locatie: Mechelen
Simulerend boekje over de grote universele kracht die in Damiaan schuilt, en die ook vandaag nog veel mensen
bezielt en inspireert in hun maatschappelijk engagement.

Gelukscocktail
Spel
Locatie: Mechelen
Kaartspel , waarbij elke speler 5 kaarten moet bekomen die het beste weergeven wat voor hem/haar het
ideaalbeeld is van gelukkig zijn.

Gelukzoekers
Spel
Locatie: , Gent
Met het spel leren de jongeren het geluksplan kennen en krijgen ze een globaal zicht over de zeven gelukslijnen.
Daarnaast ontdekken ze bij elke lijn enkele tips die hun geluksgevoel en mentale fitheid kunnen versterken.

Gender in de blender
Boek - Educatief pakket over genderdiversiteit en transgender
Locatie: Antwerpen
Gender in de blender wil jongeren informeren en sensibiliseren over genderdiversiteit en transgender. Het project
omvat een educatieve map voor het onderwijs en een informatieve website voor jongeren:
www.genderindeblender.be De website biedt heel wat aanvullende informatie op de werkmodellen die in de
educatieve map zijn uitgewerkt.

Genesisvraagstukken
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Genève Taizé
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
CD van 15 minutenover Genève - Taizé van 28 dec 2007 tot 1 jan 2008

Geroepen, gezonden, verbonden
Boek - Drie catecheseprojecten over doopsel, vormsel, eucharistie
Locatie: Gent
Handleiding voor 12 bijeenkomsten in het tweede jaar van de parochiale vormselcatechese

Gescheiden ouders, geschonden toekomst?
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
De hoofdpersoon is een zelfstandig meisje dat haar emoties goed kan onderkennen en weet wat ze wil. Ook andere
personen zijn mensen die zelfstandig keuzes maken die henzelf en anderen pijn en verantwoordelijkheid bezorgen,
zij het met vallen en opstaan.
Voor lotgenoten kan dit boekje zeker een hele steun zijn maar ook andere kinderen zullen dit boekje met veel
plezier lezen.
Het boekje bevat een aantal leuke illustraties.

Geschreven voor u - Jaarcyclus A
Boek - Overwegingen bij de schriftlezingen van de zondagen-Jaarcyclus A
Locatie: Mechelen
Deze bundel overwegingen is bedoeld voor de groep "leken" die soms moeten spreken

Geschreven voor u - Jaarcyclus B
Boek - Overwegingen bij de schriftlezingen van de zondagen-Jaarcyclus B
Locatie: Mechelen
Deze overwegingen zijn geschreven als een handreiking voor vrijwilligers die leiding willen geven aan woord- en
gebedsdiensten, en die bereid zijn het evangelie door te vertellen.

Geschreven voor u - Jaarcyclus C
Boek - Overwegingen bij schriftlezingen van de zondagen - Jaarcyclus C
Locatie: Mechelen
Dit boek bevat eenvoudige overwegingen bij alle zondagse schriftlezingen van het C-jaar. Ze kunnen gebruikt
worden voor homilieën.
Paul Chapel is franciscaan. Hij heeft ervaring met liturgie, het toegankelijk maken van liturgie, en het leiden van
liturgische werkgroepen.

Gespreksspel
Spel
Locatie: Gent
Kinderen de kans geven om hun kwetsbare innerlijk met hun lijdens- en vreugdeservaringen en andere gevoelens
te uiten. Respect en waardering krijgen voor de kwetsbare mens. De taboesfeer rond lijden en rond gevoelens in
het algemeen doorbreken. Doorheen het aanwezig zijn bij elkaar Jezus' nabijheid voor de kwetsbare mens leren
ervaren. Deze ervaringen in het eigen leven herkennen in bijbelverhalen. Als christen opgeroepen worden om de
kwetsbare mens nabij te zijn.

Gevoelensambivalentie
Boek
Locatie: Antwerpen
Ambivalentie is een kernbegrip in de psycho-analyse. Na Beuler gaven echter zowel Freud als de grote richtingen in
de psycho-analyse na Freud verschillende connotaties en betekenissen aan dit concept. In dit boek worden de
verschillende betekenislijnen geschetst en toont de auteur aan dat een overkoepeling mogelijk is vanuit de
ontwikkelingsperspectieven. In het tweede deel geeft de auteur de reslutaten weer van zijn onderzoek. Van daaruit
formuleert hij doelstellingen voor ontwikkelingsgerichte psychotherapie bij ambivalentieconflicten en
ambivalantietolerantie

Gevoelskaarten
Boek
Locatie: Geen.
Deze gevoelskaarten kan je op verschillende manieren gebruiken. We hebben deze set ontwikkeld in twee kleuren:
de groene kaarten zijn overwegend positieve gevoelens, de oranje kaarten zijn overwegend negatieve gevoelens.
Deze kaarten zijn oorspronkelijk gemaakt om te gebruiken bij het oefenen in het geven van feedback. Als je
iemand feedback wilt geven, om te vertellen hoe iets van iemands gedrag bij jou is overgekomen, is het belangrijk
om de juiste gevoelend te kunnen verwoorden. Als je feedback geeft , begin je met een objectieve waarneming, je
beschrijft exact wat je gezien of gehoord hebt. Daarna vertel je hoe jij deze waarneming interpreteert, wat je
denkt op basis van deze waarneming. Je sluit je feedback af met uit te drukken hoe jij je daar bij voelt. We vatten
dit samen door: "ik zie..., ik denk..., ik voel...".

Gevoelskaarten
Spel
Locatie: Hasselt

Gevoelskaarten
Spel
Locatie: Geen.
Deze kaarten zijn gemaakt om te gebruiken bij het oefenen in het geven van feedback. Als je iemand feedback wilt
geven om te vertellen hoe iets van iemands gedrag bij jou is overgekomen, is het belangrijk om de juiste
gevoelens te kunnen verwoorden.

gevoelsmonster-kaarten
Spel
Locatie: Hasselt
Beelden zeggen meer dan duizend woorden. De Gevoelsmonsterkaarten kunnen helpen om jezelf en anderen beter
te begrijpen.
Hoe gaat het met ons op dit moment?
Welke gevoelens kan ik benoemen?
Met welke gevoelens kan ik makkelijk omgaan en met welke zijn moeilijk voor mij?
Enkele vragen waarop je met deze kaarten hopelijk tot een antwoord komt.

Gevoelswereldspel
Spel
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Gent
De bedoeling van dit spel is u met anderen in gesprek te brengen over de wijze waarop u situaties, mensen of een
organisatie ervaart. Als gevolg daarvan zult u niet alleen bewuster worden van uzelf, maar kunt u ook anderen
beter gaan begrijpen. De centrale vraag is: “Wat voel ik?” Het spel bestaat uit 140 kleurrijke kaarten, verdeeld
over drie groepen: Prettige gevoelens; Onprettige gevoelens; Levensgebieden.

Gewetensvragen
Spel
Locatie: Antwerpen
Elke speler neemt 3 à 4 vragenkaartjes en 1 antwoordkaartje. Speler A moet één van de vragen stellen aan één
van de andere spelers, van wie hij denkt dat die zou antwoorden met het antwoord dat speler A op zijn
antwoordkaartje heeft staan (ja, nee of hangt ervan af).

Gewoon zalig!
Spel
Locatie: Hasselt, Brugge
In het leven zijn het niet alleen de grote zaken die mensen gelukkig maken, zoals trouwen, afstuderen,… Vaak
genieten we dagelijks van de kleine zaken. In deze drieledige activiteit denken we na over waar we van genieten in
het leven, verwerken we die kennis in een ‘motivatieboekje’ alias duimbioscoop en houden we een brainstorm over
hoe we op kleine manieren het leven van anderen aangenamer kunnen maken.

Gezag kan anders
Boek - Macht en gezag in kerk, werk en thuis
Locatie: Antwerpen
Dit boek geeft een beschrijving van situaties van gezag, macht en machtsmisbruik in de verschillende
levenssituaties, met veel voorbeelden, tips en praktische adviezen. Het is vooral bedoeld voor pastoraal werkers,
ambtsdragers, hulpverleners, welzijnswerkers en onderwijskrachten.

Gezegend de ruimte tussen jou en mij
Boek - Keltische inspiratie
Locatie: Mechelen
Poëtische gebeden, die Gods zegen vragen in een Keltische sfeer. De zegeningen zijn gegroepeerd rond 8 thema´s
: beginnen, verlangen, drempels, thuiskomen, gevoelens, roeping, het einde voorbij, de herwonnen kunst van het
zegenen.

Gezegend leven
Boek - Benedictijnse richtlijnen voor wie naar goede dagen verlangt
Locatie: Mechelen
Dit boek zoekt naar grondhoudingen en deugden die de benedictijnse spiritualiteit kenmerken en maakt die
toegankelijk voor niet-kloosterlingen.

Gezin Zien
Spel - Kaartjesspel
Locatie: Gent
Aan de hand van uitspraken van Paulus een beter zicht krijgen op de eigen gezinssituatie en wat er aan te doen bij
eventuele vragen of problemen.

Gezinnen groeien samen
Boek - Handleiding voor gezinskringen
Locatie: Mechelen
In dit boek worden elf thema´s uitgewerkt rond relatie, gezin, groepsvormen, opvoeding en geloof. Deze
handleiding wil een werkboek zijn voor gezinskringen.

Gezonden om te dienen
Boek - Het jaar van de diaconie
Locatie: Gent
-

Een dienstbare God
Een dierbare kerk
In het spoor van Jezus
Veelsoortige dienstbaarheid

Gezonden!
Spel
Locatie: Hasselt
Het spel over zending en roeping. Voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Gebaseerd op het verhaal van de zending van
de apostelen.

Gist in het deeg: werkboek: het visioen van het Rijk Gods meemaken vanuit een parochie
Boek
Locatie: Antwerpen

Global Games
Boek - 70 Spiele und Übungen für interkulturelle Begegnungen
Locatie: Hasselt
Een Duits boek met 70 interculturele spelen voor kleinere of grotere groepen, voor wanneer je gedurende kortere
of langere tijd bezig wil zijn rond kennismaking, communicatie of het ontdekken van andere culturen. Gemaakt
naar aanleiding van de Wereldjongerendagen in Keulen vind je de uitleg in het Engels, Frans, Duits, en zelfs in het
Italiaans, Pools en Turks!

Glory Halleluja
Audiovisueel - Klankbijbel
Locatie: Mechelen, Gent
Het liefdesverhaal van God wordt gedragen door een groep jonge zangers. Het wordt uitgezongen door jonge
mensen die het voor vele mensen herkenbaar maken op weg naar het jaar 2000.

Go Paul!
Spel
Locatie: Mechelen, Gent
Dit ganzenbord met aangepaste spelregels biedt de gelegenheid om de figuur van Paulus te (her)ontdekken en om
zich te verwonderen over het werk dat de Heilige Geest door hem heeft verricht tot op vandaag. Dit spel is
bijzonder geschikt voor de vormselcatechese en voor lange-weg-projecten.

Go(e)dheid
Boek - Teksten- en gebedenbundel
Locatie: Brugge
In 50 teksten en gebeden spreken jongeren uit wat hen ten diepste bezighoudt, op hun eigen manier en in vele
toonaarden : vragend, dankbaar, vertrouwend, hoopvol,... Door alles heen klinkt hun engagement. Ze willen
dienstbaar in de wereld staan. Zo wordt de goedheid van God werkelijkheid.

Go4God
Audiovisueel - 11 liederen voor vormelingen
Locatie: Mechelen
Deze CD hoort bij de vormselcatechesemap ´Go4God´.

God
Boek
Locatie: Antwerpen
'God' is een bijzonder artistiek en filosofisch prentenboek voor jonge kinderen. Het thema God wordt op een
ongewone manier benaderd: helemaal vanuit het perspectief van een jong kind.

God Adonai Allah
Boek - Vragen over de drie grote religies
Locatie: Mechelen, Gent
Dit boek probeert een antwoord te geven op 100 vragen die kinderen stellen over de drie grote godsdiensten:
christendom, jodendom, islam. Bij het boek hoort ook een werkboek voor leerkrachten, met daarin 9 werkvormen
voor kinderen en jongeren tussen 10 en 14 jaar.

God als mens
Boek - Overdenkingen bij de komst van Jezus
Locatie: Gent
Aan de hand van een aantal schilderijen en gedichten reflecteert de schrijfster over één van de belangrijkste
heilsfeiten : het wonder van Gods menswording. Hierdoor staat de lezer stil bij het leven van Christus. De
schilderijen staan niet in het boek afgebeeld, wel is er een verwijzing naar afbeeldingen op het internet.

God die het grassprietje bedacht
Boek - Gebeden voor kinderen en biddende gezinnen
Locatie: Mechelen
Een gebedenboek voor kinderen en biddende gezinnen tot God, meer vader en moeder dan wij ooit kunnen zijn.

God en co
Boek - Over geloven altijd en overal
Locatie: Antwerpen, Gent
Kolet Janssen maakt kinderen wegwijs in de wirwar van al die verschillende godsdiensten. ze heeft het over geloof
in diverse tijden, vormen en op allerlei plaatsen.
Wat betekent geloven nu eigenlijk? Wat en waarom geloven Hindoes, Boeddhisten, Joden, Christenen, Moslims en
andere mensen? Hoe beleven ze hun geloof? welke feesten vieren ze? Hebben ze een leermeester? Heeft geloven
ook minpunten, en wat voor goeds brengt geloven in je leven?

God en jij vriend...
Boek - Bezinning en gebed voor jonge mensen
Locatie: Hasselt
Een bundel vol mooie gebeden en bezinningsteksten voor jongeren.

God en lijden: project 2: kiezen voor het leven
Boek
Locatie: Antwerpen

God ervaren
Boek - Mediatieve teksten
Locatie: Mechelen
Dit boek roept op om te zoeken naar God in het hier en nu. Mensen die aan God twijfelen worden aangemoedigd
om een van zin vervuld leven te volgen. De auteur schetst ook een harmonisch en veelzijdig godsbeeld. Het wil een
boek des levens zijn dat ons opnieuw ontvankelijk maakt voor de rijkdom van de schepping.

God gebeurt in ons vandaag
Boek - Bijbelverhalen eigentijds herlezen
Locatie: Antwerpen
Een boek om stukje bij beetje door te nemen. Een boek dat vreugde schept voor wie het mysterie mysterie mag
blijven.
Zeven thema's worden gedragen door één of meer evangelieverhalen.

God hier ben ik
Boek - gebeden voor jongeren van 10 tot 14 jaar
Locatie: Mechelen, Gent
Gebedenboek om jongeren te helpen om het hele jaar door te praten met God. Er zijn gebeden n.a.v. de advent,
de veertigdagentijd, de paastijd, bij het opstaan, het slapen gaan, aan tafel...

God houdt van jou
Boek
Locatie: Mechelen
Een voel- en puzzelboekje voor peuters.

God in de marge
Boek - over diaconie, spiritualiteit, armoede en gemeenschap
Locatie: Gent
De auteur, theologe en buurtpastor, rapporteert over haar ontmoetingen met mensen die door het verdwijnen van
de textielindustrie in de regio Twente in Nederland, geconfronteerd werden met werkloosheid, met economische en
maatschappelijke verpaupering. Leven op of onder de armoedegrens drijft mensen naar een leven in de marge van
de samenleving. Een zorgelijk bestaan dat veel inventiviteit, creativiteit en uithoudingsvermogen vereist. Dit boek,
over theologie dicht bij de ervaring, kan de ogen openen voor theologen en voor mensen met een pastoraal
engagement.

God in gedichten
Boek - De mooiste religieuze poëzie van de 20e eeuw uit de lage landen
Locatie: Mechelen
Veelzijdige selectie van Nederlandstalige gedichten waarin God ter sprake wordt gebracht. De samenstellers
zochten vooral naar poëtische teksten waaruit de taal van het geheim klinkt, een geheim dat mensen overstijgt, en
tevens een fascinerende kracht op hen uitoefent.

God is
Boek - 52 Bijbelse beelden van God
Locatie: Mechelen
52 meditaties, steeds geïnspireerd door een bijbelvers waarin een kenmerk van God wordt uitgedrukt.

God is groter
Boek - Werkboek rond geloven
Locatie: Gent
Moeten onze aloude geloofswaarden, die altijd van generatie tot generatie werden doorgegeven, niet opnieuw
geijkt worden? Het boek richt zich tot al wie zich in geloof wil verdiepen, in groep of individueel. Zo wil het
vruchtbaar zijn bij catechese voor volwassenen.

God kan tellen
Boek - Bidden met kinderen
Locatie: Brussel, Gent
God kan tellen; als kinderen leren tellen mag God meetellen; als God iets wil vertellen, laat kinderen dan meetellen.

God liefhebben
Boek
Locatie: Mechelen
Mensen bejegenen God met respect, met geloof. Maar God verdient ook liefde van de mens. Hoe kan deze liefde
gestalte krijgen? Hierover gaat het traktaat van de Middeleeuwse denker en kloosterstichter Bernardus van
Clairvaux (1090-1153). Het geldt als één van de mooiste mystieke teksten uit de westerse traditie.

God maakt je blij
Boek
Locatie: Mechelen
Een voel- en puzzelboekje voor peuters.

God omschreven, niet afgeschreven
Boek - Theologische en godsdienstpedagogische verkenningen
Locatie: Antwerpen
In dit boek worden hedendaagse ervaringen van New Age, ecologisch bewustzijn, opvoeding, maatschappelijk
engagement, zin zoeken en godsdienstonderricht geconfronteerd met de stand van zaken in theologisch denken en
onderricht. Bijdragen zijn o.a. van Laurens De Keyzer, Ignace d´Hert, Lieven Boeve, Erik Borgman en Peter
Malfliet.

God op de buis
Boek - Over religieuze uitzendingen in de openbare omroep
Locatie: Gent
Dit Forumboek is een krachtig pleidooi voor een meer pluralistische openbare omroep, waarin godsdienst niet
alleen ter sprake komt als achterlijk en ouderwets maar als een levende werkelijkheid.

God speelt met vuur
Themakoffer
Locatie: Mechelen
Themakoffer ´God speelt met vuur´. De koffer bevat alle methodieken, die uitgewerkt werden voor het pluskamp
2008 in Landen (een zoektocht, een bibliodrama, een schrijfgesprek, een bosspel, een balspel, ...). Centraal staat
het uittochtverhaal van Mozes. Naast een map met werkvormen, bevat de koffer ook : 4 tien-geboden-puzzels, het
Mie&Mo kaartspel, de film ´Prince of Egype´, fotomateriaal en korte filmpjes. Ideaal voor een jongerenweekend of
kamp.

God spreekt tot zijn kinderen
Audiovisueel - Teksten uit de Bijbel
Locatie: Mechelen
Kinderbijbel op CD-rom

God vinden in alles
Boek
Locatie: Antwerpen, Gent
Voor wie (opnieuw) wil leren bidden, is dit boek een veilige gids. Centraal staan vier hoofdstukken over het gebed.
In een eerste hoofdstuk "Bidden als ontmoeting" gaat de auteur op een eenvoudige wijze in op wat bidden eigenlijk
is en waarom het zo belangrijk is in het leven van een gelovige. In een volgend hoofdstuk "Bidden met de schrift"
wordt duidelijk gemaakt welke de plaats is van de Schrift in het leven van een christen en hoe je kunt leren bidden
met het Woord van God. Dat bidden met leven te maken heeft, wordt in het derde hoofdstuk "Bidden en leven" op
een heldere wijze verwoord en ook hier worden praktische wenken gegeven om gebed en leven op elkaar te
betrekken. Het vierde hoofdstuk "Bidden en kiezen" gaat hierop nog dieper in: welke plaats kan het gebed krijgen
in de vele keuzes die een mens maakt in zijn leven? Dit boek wil de lezer in contact brengen met de rijke traditie
van de Kerk. Tegelijk is het gekleurd door één spiritualiteit uit die traditie, die van Ignatius van Loyola. Zo is dit
boek ook een kennismaking met belangrijke aspecten uit de ignatiaanse spiritualiteit en met Ignatius zelf, die
geleerd had God te vinden in alles.

God zorgt voor jou
Boek
Locatie: Mechelen
Een voel- en puzzelboekje voor peuters

God, ik heb een vlinder gezien
Boek - gebeden & gedichten voor kinderen
Locatie: Mechelen, Gent
Vijftig gebeden en gedichten, verzameld uit allerlei bronnen en uitgekozen door de kinderen zelf.

God, wat ben jij toch verstrooid
Boek
Locatie: Gent
Jonge mensen legden hun geloofskaarten bij mekaar om tot dit boek te komen. Je kunt er regelmatig enkele
uitnemen om te lezen, te mijmeren, te kijken, ... (proza, poëzie)

God, wat leuk !
Boek
Locatie: Mechelen
Ontdekkingstocht naar God, met leuke opdrachten en korte gebeden. Voor kinderen vanaf 6 jaar.

Godallemachtig!
Boek
Locatie: Antwerpen
Dichters en denkers hebben iedere in hun eigen tijd en taal, god vervloekt en verheerlijkt, tegen hem geschreeuwd
en hem aangeroepen. Iets daarvan, iets van het geloof en het ongeloof van de mensen, iets van hun zoeken naar
god, iets van hun vechten met hem, iets van hun kantelen op ja en nee, iets daarvan wil de auteur laten horen

Godallemachtig!
Audiovisueel - Sprekende teksten over God en geloven
Locatie: Mechelen
Dichters en denkers hebben ieder in hun eigen tijd en taal God vervloekt en verheerlijkt, tegen Hem geschreeuwd
en Hem aanroepen. Deze CD bevat sprekende teksten over God en geloven, samengesteld en gelezen door Tine
Ruysschaert.

Goddelijk!
Boek - Cartoons over de Kerk
Locatie: Hasselt
Een verzameling cartoons over kerk en geloof voor een glimlach, een schaterlach of om even over na te denken.

Godmail.com
Spel
Locatie: Brugge, Gent
Alle gekleurde balkjes worden in piramidevorm gestapeld. Elke deelnemer neemt om beurt een balkje uit de
piramide. Daarna wordt een kaartje genomen met dezelfde kleur als het balkje. De opdracht wordt uitgevoerd. Het
spel is afgelopen als de piramide instort.

Gods tranen
Boek - Leven met verlies
Locatie: Antwerpen
Een fijnzinnige troostrijke bundel voor iedereen die met verlies wordt geconfronteerd. Met gedichten en illustraties

Gods verhaal begint in jou
Boek - Een jaar door denken, bidden en doen met jonge mensen
Locatie: Hasselt

Gods wegen lopen door ons hart
Boek - Over concreet bidden
Locatie: Hasselt
Volledige herwerking van : "Als het hart je zegt te bidden" (1982)

Godsbeelden
Spel
Locatie: Mechelen
Reeks ´tekeningen´van God. Op de kaartjes staan tekeningen van een fontein, een oog, een opgestoken vinger,
een berg, een bloem, een hart, een kerk, een wegwijzer, een open hand. Ideaal om met jongeren in gesprek te
gaan over de vraag : wie is God voor mij?
Deze kaartjes horen bij de map 'Ooggetuigen´ter voorbereiding op de Plechtige geloofsbelijdenis, en kunnen ook
gedownload worden van www.groeieninhetgeloof.be

Godsbeelden
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
CD-rom met een stripverhaal dat God uitbeeldt als een vader met een vrouw en 2 kinderen.

Godsdienst 5 TSO
Boek - In het begin
Locatie: Mechelen
Handleiding: deel van de leerkracht

Godsdienstpedagogiek van de hoop
Boek - Grondlijnen voor religieuze vorming
Locatie: Hasselt
Algemene beschouwingen over morele en levensbeschouwelijke vorming.
Religieuze vorming op school en religieuze communicatie in het kader van jongerenwerk.

Godsdienstpsychologie
Boek
Locatie: Geen.
Voor de gelovige is godsdienstigheid de werkzame aanwezigheid in de mens van de Geheel Andere. In het licht van
psychologie en psychoanalyse is zij ook menselijk gegeven, gegroeid uit vlees en bloed, doordrongen van
menselijke affectiviteit, verbonden met menselijke strevingen en mislukkingen en is zij de uitdrukking van de
zelfoverschrijding van de mens. Deze studie zal zowel gelovige als ongelovige lezer inzicht geven in het
veelomvattende fenomeen van de religieuze beleving en het hem mogelijk maken over de waardigheid en de
menselijkheid ervan zuiver te oordelen.

Godsnamen
Spel
Locatie: Mechelen
Reeks ´naamkaartjes´van God. Op de kaartjes staan namen als zoon, gans andere, alomtegenwoordige, heer,
woord, leegte,... Ideaal om met jongeren in gesprek te gaan over de vraag : wie is God voor mij?

Goed gevormd?
Boek - Boekje voor vormelingen
Locatie: Mechelen, Hasselt, Gent
Dit boekje vertelt je wat er om en rond het vormsel gebeurt. Naast de gebeden zijn er ook doe-opdrachten
voorzien.

Goed voor een jaar 1 (jaar C)
Boek - Suggesties voor vieringen met kinderen
Locatie: Gent
Suggesties voor het werken met kinderen in liturgische vieringen. Het opzet is de kinderen zoveel mogelijk te
betrekken bij de gang van zaken in de kerk.

Goed voor een jaar 2 (jaar A)
Boek - Suggesties voor vieringen met kinderen
Locatie: Mechelen, Gent
Suggesties voor het werken met kinderen in liturgische vieringen. Het opzet is de kinderen zoveel mogelijk te
betrekken bij de gang van zaken in de kerk.

Goed voor een jaar 3 (jaar B)
Boek - Suggesties voor vieringen met kinderen
Locatie: Gent
Suggesties voor het werken met kinderen in liturgische vieringen. Het opzet is de kinderen zoveel mogelijk te
betrekken bij de gang van zaken in de kerk.

Goede minnaars
Boek
Locatie: Antwerpen
Map met werkvormen rond de thema's: verliefd zijn, seks, relaties, jezelf, handen thuis en veilig vrijen

Goede vrijdag 1985
Boek
Locatie: Geen.

Goede Week kwartet
Spel
Locatie: Antwerpen
Dit kwartetspel bevat verschillende evangelieverhalen met betrekking tot de Goede Week en bijkomende vragen
hierover. Het wordt gespeeld als een normaal kwartet. Dit spel wordt gespeeld met 7 kwartetten die een beeld
geven van Jezus' leven. Op elk kaartje wordt een deelaspect van het verhaal belicht. Er staat ook telkens een
uitwisselingsvraag op.

Gok
Spel
Locatie: Antwerpen
Breekt er een fataal kernconflict uit? Tast de zure regen alle bossen en meren aan? Bereikt werkloosheid en honger
onrustwekkende afmetingen? Of zal het tij gekeerd worden? Met Gok zet je de toekomst op het spel!

Goochelen met google
Boek
Locatie: Geen.
Achter de façade van de hoofdpagina van Google schuilt een schat van onvermoede mogelijkheden. Dit boek legt
die mogelijkheden uit voor elke internetgebruiker. Zestig oefeningen met verschillende moeilijkheidsgraad vormen
de ultieme test

Good Will Hunting
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
Deze film speelt zich af in Boston, in Massachusetts, en gaat over Will Hunting die als conciërge werkt aan het
Massachusetts Institute of Technology, een prestigieus college. Zijn intellect, en specifiek zijn kennis en gebruik
van de hogere wiskunde zijn echter beter dan die van iedereen in de school, zo niet in het land. Will moet het
verleden achter zich laten om zijn intellect de ruimte te geven, en dat kost nogal moeite.
Good Will Hunting is een innemende, prachtige film over menselijke emoties...
Vanaf 12+ duur 127 min.

Gouddraad uit vlas
Boek
Locatie: Mechelen
Verzen over de grote onderwerpen van het leven: liefde, lijden, sterven, troost en geloof

Graag gedaan
Spel
Locatie: Antwerpen, Brugge
In dit spel maken de spelers kennis met verschillende aspecten van vrijwilligers en kunnen ze dieper ingaan op
wettelijke bepalingen die voor vrijwilligers van toepassing zijn. Een interactief spel waardoor jongeren kennismaken
met het thema 'vrijwilligerswerk'.

Grenzeloos Grandioos
Boek - Kampboek 8-15 augustus 2011
Locatie: Hasselt

Grenzen en hinderenissen
Spel
Locatie: Hasselt
werkvorm om met jongeren in gesprek te gaan over grenzen en hindernissen in hun leven.

Grenzen en hindernissen
Spel
Locatie: Hasselt

Grip: "...dit leeft er aan mijn binnenkant"
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Het motto van deze jongerenviering: "Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, dit leeft er aan mijn binnenkant."

Grip: "Ik moest door m'n ziekte afhaken"
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Het kan ons allemaal overkomen: zo ziek worden dat je uit de roulatie raakt. In dit artikel kan je een interview
lezen, gevolgd door een aantal werkvormen die jongeren in de gelegenheid stelling zich in te leven in ziek-zijn.

Grip: (Op)offeren
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Aandelen
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: All stars of teamspirit
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: All Stars, over vriendschap en sport
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Als vijftien jaar lang voetballen zeven vrienden met elkaar. Iedere zondagochtend spelen ze een wedstrijd. Hun
vijfhonderdste wedstrijd nadert en met de voorbereidingen hiervan lopen de spanningen op. In de loop der jaren is
ieder steeds meer z'n eigen leven gaan leiden en komen de wedstrijden op zondag steeds meer onder druk te
staan. Houdt de vriendschap stand, of is er eigenlijk helemaal geen sprake (meer) van vriendschap? Dat is de
grote vraag in de film 'All Stars'. + gespreksvragen + kwartetspel

Grip: Als het vuur gedoofd is
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Hier wordt er rond teksten gewerkt die vertellen over gevoelens van falen. De gedupeerde kan zich dan als een
loser voelen. Hoe moet het nu verder?

Grip: Als vader van een kleintje
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Suggesties voor een viering over het kerstfeest.

Grip: Back to the future
Tijdschrift - Het jaar 2000
Locatie: Antwerpen
"Als ik dit van tevoren had geweten, dan ...". Zomaar een alledaagse opmerking die aangeeft dat je iets graag
anders had willen doen. Je bent-een nieuw inzicht gekomen, of de consequenties van je keuze bevielen uiteindelijk
niet. In de film 'Back to the future' kan er daadwerkelijk worden teruggegaan in de tijd om dingen recht te zetten.
Een interessant gegeven om in je groep mee aan de slag te gaan. + rollenspel + verzin drie situaties voor in het
verleden, heden, toekomst schema

Grip: Balanceren
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Suggesties voor een viering rond het thema 'balanceren'. Er is een tijd van winnen en een tijd van verliezen. Dit
willen we in de viering aan de orde stellen.

Grip: Bean, de ultieme rampenfilm.
Tijdschrift - Buiten de boot
Locatie: Antwerpen
Of 'buiten de boot vallen' ook door de persoon in kwestie altijd als vervelend ervaren wordt, is de vraag. Mister
Bean bijvoorbeeld vindt z'n gedrag volkomen normaal en lijkt niet onder de indruk te zijn van de consequenties
ervan. Hij doet geen enkele poging om zich aan te passen . Of is 'je aanpassen' geen garantie om uit de boot te
vallen? Doel: Jongeren realiseren zich dat 'buiten de boot vallen' met rol, positie en macht te maken kan hebben.

Grip: Bekijk het maar!
Tijdschrift - Wie ben ik?, werkvorm
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Jongeren verkennen hier welke schoonheidsidealen zij voor zichzelf hanteren.

Grip: Beleggen
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Beloofd is beloofd
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Een millenniumviering met een terugblik op de afgelopen jaren, eeuwen en het afgelopen millennium.

Grip: Bezieling
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Bidden
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen

Grip: Bidden
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen

Grip: Bidden, the end of the affair
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen

Grip: Big Brother in de stal van Bethlehem
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Big Brother in de stal van Bethlehem, met rolwisselingen, verschillende opdrachten en zelfs het nomineren en
wegsturen van spelers.

Grip: Bloemetjes en bijtjes
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Een aantal suggesties om het onderwerp 'liefde en seksualiteit' aan de orde te stellen binnen een jongerenviering.

Grip: Buiten de boot
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Buiten de boot Bean
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Cool down and clear the sky
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Discussieren omtrent de gevolgen van de klimaartsverandering.

Grip: Creatief omgaan met de preek
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Een antwoord op de vraag: "Moet de dominee altijd een preek doen of zijn er andere mogelijkheden?"

Grip: De bijbel en (homo)seksualiteit
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Doelstelling: Door het lezen van verschillende bijbelteksten proberen jongeren de kern van de verschillende
verhalen te ontdekken. Zij leren dat wie te veel gelijk haalt uit het ene bijbelverhaal er een ander verhaal zal zijn
dat het tegengestelde kan beweren.

Grip: De Bijbel, wat een boek
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: De buren van Noach
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Een aantal losse scenes die de rol val losers bespreekbaar maakt.

Grip: De Duivel
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: De duivel is een uitdaging
Tijdschrift - De duivel
Locatie: Antwerpen
Bestaat de duivel en wie is hij dan wel? GRIP ging ten rade bij een expert. + 4 werkvormen

Grip: De duivel,The Devil's Advocate
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Maakt succes gelukkig? Een moeilijke vraag om antwoord op te geven. In de film zou je het feit dat Kevin als
succesvol advocaat veel geld verdient en hij en zijn vrouw Mary Anne een riant leven kunnen leiden 'geluk' kunnen
noemen. Maar er is ook de keerzijde van Mary Anne, die zich in New York absoluut niet thuis voelt en het liefst de
rust weer zou opzoeken. Doel: Momenten in de film benoemen waar het bij Kevin mis gegaan is. + vragen

Grip: De ene vriend is de andere niet
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Binnen een groep zijn de relaties die je hebt met anderen niet allemaal gelijk. Op A ben je verliefd, B is je beste
vriend(in), met C deel je dezelfde hobby. D mag je eigenlijk niet zo, maar daar kan A zo goed mee opschieten... De
onderlinge loyaliteit maakt dat er toch gesproken wordt van een groep. Maar wat gebeurt er met die loyaliteit als C
ruzie krijgt met A? Of erger nog, A verliefd wordt op B en andersom?

Grip: De hemelse herberg
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
In deze viering maken vier herbergiers reclame voor hun herberg.

Grip: De Keerzijde
Tijdschrift - Het gouden kalf
Locatie: Antwerpen
Winnen is leuk: geld, erkenning en bewondering vallen de winnaar ten deel. De eerste zijn, de beste, de mooiste of
gewoon geluk hebben, wie wil dat nou niet! In het spel 'De Keerzijde' zijn er maar enkele winnaars. Zij zijn de
uitblinkers, hebben een leuk geldbedrag en worden geroemd in alle kranten. Maar wat je niet ziet is dat ook hun
medaille een keerzijde heeft. Dat de roem hun niet enkele positieve dingen heeft gebracht.

Grip: De ontdekking van de hemel
Tijdschrift - Hemel en aarde
Locatie: Antwerpen, Mechelen
In het programma dat hier beschreven wordt, proberen we bij deelnemers naar boven te halen of zij beelden en
gedachten hebben bij het begrip 'hemel'. Ook proberen we een antwoord te zoeken op de vraag of er contact is
tussen de hemel en de aarde en zo ja: in welke mate de hemel invloed heeft op de gebeurtenissen op aarde.
Materiaal: videofilm 'The discovery of heaven'.

Grip: De reidans der heiligen
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Liturgiesuggesties voor een viering rond het thema 'dansen en zingen'.

Grip: De Tien Geboden
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Bekende Nederlanders geven op ieder gebod een reactie over hun invulling daarvan. Deze reacties kunnen als
startpunt gebruikt worden voor een gesprek over 'Wie is God voor jou?'.

Grip: De Tien Woorden uit Handgreep
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
In Handgreep (bijlage bij GRIP) wordt de suggestie gedaan om je over de Tien Geboden, ook wel de Tien Woorden,
te buigen. Te luisteren naar elkaars visie hierop en met elkaar in gesprek gaan over de vraag wat de Tien Woorden
jou te zeggen hebben. Een werkvorm bij ieder Woord.

Grip: De verleider
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Suggesties voor een viering rond het thema 'de verleider'.

Grip: De verleiding
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Liturgiesuggesties voor een viering rond het thema 'verleiding'.

Grip: Dead Poets Society
Tijdschrift - Jezus, een geboren leider
Locatie: Antwerpen, Mechelen

Grip: Dear God
Tijdschrift - Oecumene
Locatie: Antwerpen
Mensen karakteriseren God als almachtig heerser, als kracht die inspireert, als persoonlijke vriend en vele andere
manieren. Er zijn ook mensen die God zien als Sinterklaas, die maar geeft wat ze Hem in hun gebed vragen. De
film Dear God is helemaal op het laatste beeld gebaseerd. Op het postkantoor, waar hoofpersoon Tom Turner komt
te werken, blijken dagelijks tientallen brieven voor God binnen te komen. Maar wat moet je daarmee?

Grip: Death becomes her
Tijdschrift - Spiegeltje, spiegeltje ...
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Eeuwig jong en mooi zijn, wie sil dat nou niet? Of eigenlijk: wie wil dat nou wel? Is het wel zo erg om je
schoonheid in de loop van de jaren te zien afnemen? En om uiteindelijk te sterven? De film 'Death becomes her'
beantwoord die vragen op een geheel eigen wijze. Doel: Jongeren bewust laten worden van wat zij over hebben
voor een mooi uiterlijk en wat onsterfelijk voor hen zou betekenen.

Grip: Demolition man
Tijdschrift - Geweldig
Locatie: Antwerpen
de film 'Demolition man' laat op overdreven wijze een zogenaamde goede en slechte wereld zien. Na het bekijken
van de film kun je jezelf de vraag stellen in welke wereld je je prettiger voelt. + kijkopdracht

Grip: Diagonaal jaar
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Die vervelende jongeren
Tijdschrift - gezin, conflict, werkvorm
Locatie: Antwerpen
Jongeren en ouderen in gesprek brengen over geloof.

Grip: Discussieprogramma over seks
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Doelstelling: jongeren- via een nagespeelde situatie- laten nadenken over aspecten van 'ethiek en seks'.

Grip: Doe Maar - Klaar
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Werken rond de groep 'Doe Maar'.

Grip: Doe wat ik zeg
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Een van de vormen die leiderschap kan aannemen, is dictatorschap. Een dictator is een persoon die geen
tegenspraak duldt, een heerszuchtig, bazig leider. Hoe is het om, voor even, een dictator te zijn, en hoe reageren
anderen op een dictator? Met behulp van enkele spelvormen werken we deze vragen uit.

Grip: Dopen, waarin eigenlijk?
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
In drie groepen werken rond kunswerkjes die te maken hebben met water.

Grip: Een eigen gedenkteken
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Werken aan een gedenkteken.

Grip: Een feestgevoel in vier religies
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen

Grip: Een minuut stilte is niet genoeg
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Suggesties voor een viering rond het thema 'geweld'.

Grip: Een Spaanse moslim groet zijn God
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Doelstelling: Jongeren verwoorden of verbeelden de gevoelens die ze ervaren bij het contact met een persoon met
een handicap of bij de gedachte zelf gehandicapt te worden.

Grip: Eens een dief, altijd een dief???
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Doelstelling: Jongeren discussiÃ«ren over e" (on)-rechtvaardigheid van een opgelegde straf. Verder nemen ze zelf
een positie in wat betreft de mogelijkheden van een ex-gedetineerde.

Grip: Erin Brockovich
Tijdschrift - Milieu
Locatie: Antwerpen
Een van de vier elementen is water. Rond dit element draait de film 'Brockovich. De film is genoemd naar de vrouw
die de strijd aangaat met een energiegigant die grondwater vervuilt.

Grip: Extreem, Dangerous minds
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Exxxxtreem Eminem
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Met jongeren werken rond extreme popmuziek van Eminem.

Grip: Franciscus, de kleine Fransman
Tijdschrift - Mens en dier
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Jongeren maken kennis met Franciscus van Assisi en ontdekken dat mensen en dieren soms dingen van elkaar
weten, zonder dat ze met elkaar kunnen praten.

Grip: Gastvrijheid en pinksteren
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Gastvrijheid en pinksteren: Seven years in Tibet
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Geef kleur aan je gebed
Tijdschrift - Bidden. Met de ogen open of dicht.
Locatie: Antwerpen, Mechelen
In 'Geef kleur aan je gebed' kijken we hoe je dat kan doen. Jongeren ervaren zo hoe het gebruik van kleuren bij
het bidden kan werken.

Grip: Geloven is inspannen en ontspannen
Tijdschrift - Kerk en sport
Locatie: Antwerpen
Geloven en sporten, het lift niet direct voor de hand om die twee dingen met elkaar te vergelijken. Toch zijn er
treffende overeenkomsten. In dit artikel tonen we dat aan de hand van een aantal sportfoto's. + opdracht

Grip: Geluk
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Geluk: Playing bij heart
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Generaties - geloven - kerst:In the name of the father
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Dit artikel wil een aantal suggesties aanreiken die uitnodigen om opnieuw onder woorden te brengen wat Kerst
voor zowel jong als oud betekent. Je kan dan samen een spel voorbereiden dat in de adventstijd of tijdens een
kerstviering gezien mag worden.

Grip: Generaties geloven en kerst
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Geweldig
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Gezichten van Jezus
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Liturgiesuggesties voor een viering over Jezus.

Grip: Gezondheid geven we door
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Grounding Day - als elke dag hetzelfde is
Tijdschrift - Sacramenten en Pasen
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Grounding Day is een komische film over een weerman die dezelfde dag steeds weer opnieuw beleeft. Wat hij ook
doet, elke dag is het weer Grounding Day! Grounding Day is een geraffineerde komedie. Grappig en vertederend
tegelijkertijd. Aan de hand van het filmverhaarl vertellen de jongeren over het maken van eigen keuzes en de
mogelijke gevolgen daarvan voor henzelf en voor anderen.

Grip: Happen naar de baas
Tijdschrift - Jezus, een geboren leider
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Niet iedereen is een geboren leider. Dat hoeft ook niet: we kunnen moeilijk allemaal tegelijk leiding geven. Wel
hebben we allemaal met leiderschap te maken. Het is dan ook interessant om samen na te gaan wat goede vormen
van leiderschap zijn. En... natuurlijk ook wat je kunt doen als je vindt dat iemand op een verkeerde manier leiding
geeft.

Grip: Have his lambs all gone astray?
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
R.E.M.; oftewel Rapid Eye Movement. De fase van de slaap waarin dromen-ons komen. R.E.M., ook de naam van
Ã©Ã©n van de meest succesvolle bands uit de jaren negentig. Op hun album 'New adventures in Hi-Fi' sluipen
Jezus en religie op een bijna verborgen manier de liedjes binnen. We gaan eens op zoek naar het beeld van Jezus
dat bezongen wordt door R.E.M.

Grip: Heilig
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Heilig Spel
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Spel met spelbord. De vragen zijn op te lossen met een bijbel. Een leuke manier om meer over bijbelteksten te
weten te komen.

Grip: Heilig verklaring
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Werken rond heiligverklaringen van voornamelijk popsterren.

Grip: Help, ik ben verliefd op ...
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Nabespreking van verhaal waardat twee jongeren van een andere cultuur verliefd zijn op elkaar.

Grip: Hemel en aarde, the discovery of heaven
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen

Grip: Hemel op aarde?
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Het draaiboek van het theaterstuk 'Hemel op aarde?'.

Grip: Hemels breed
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Verslag van een viering over het thema 'toekomst'.

Grip: Het Aandelen-Activiteiten-spel
Tijdschrift - Aandelen
Locatie: Antwerpen
In dit spel proberen we te voorspellen hoe een willekeurige jongere zijn of haar dag indeelt en welke activiteiten hij
of zij onderneemt. De diverse activiteiten zijn te koop. Hoe beter de voorspelling van tevoren, hoe meer punten
verdiend kunnen worden.

Grip: Het feest van de Geest
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Suggesties voor een viering rond oecumenisch pinksterfeest. Het feest van de Geest.

Grip: Het gouden kalf
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Het Gouden Kalf, werken met een videofragment.
Tijdschrift - Het gouden kalf
Locatie: Antwerpen
In de loop der jaren zijn er nogal wat bijbelfilms gemaakt. Een aantal daarvan is goed verkrijgbaar, dus prima te
gebruiken in de groep. De drie films('The Ten Commandments', 'Mozes', 'Mozes deel 2') hebben met elkaar gemeen
dat ze, voor wat betreft de verbeelding, aansluiten bij het traditionele beeld.+ kijkvragen

Grip: Het gouden kalf: The ten commandments en Mozes
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Het Groot Extreem-Spel
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Doel: Een discussie op gang te brengen over situaties en vragen die door de Ã©Ã©n als extreem en de ander als
geaccepteerd beschouwd worden.

Grip: Het grote GanzenTriviantDilemmaSpel
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Wat doe je als je verliefd wordt op de vriend van je vriendin? En als je op straat enorm veel geld vindt, breng je
het dan naar de politie? Het grote ganzentriviantdillemaspel laat jongeren nadenken en discussieren over allerlei
ethische kwesties. Op een speelse manier komen 'grote' onderwerpen als liefde, drugs en geweld aan bod.
Bovendien maakt het element van winnen of verliezen het spel nog spannend ook!

Grip: Het grote geluksspel
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Doel van het spel: "Wordt zo gelukkig mogelijk!". In dit geval betekent dat om zoveel mogelijk gelukskaartjes over
te houden die je wilt hebben en daarmee de hoogste leeftijd bereiken.

Grip: Het jaar 2000
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Het jaar 2000
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Het jaar 2000: Back to the future
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Het koppelingsspel: welk relatiebureau koppelt het best?
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Doelstelling: Jongeren kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden bij het aangeven van een relatie en dit
motiveren.

Grip: Het water zakt en het water stijgt
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Viering voor paasmorgen.

Grip: Het witte schilderij
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Suggesties voor een viering rond het thema 'geluk'.

Grip: Hoe zit het met jou?
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Doel: Jongeren adhv Eart Song laten nadenken over de grenzen en mogelijkheden van hun eigen rol in het omgaan
met de schepping.

Grip: Horen
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Deze werkvorm gaat over horen. Je hoort eigenlijk alles, maar luister je ook wel goed? En wat kan muziek bij je
teweegbrengen:inspiratie of juist desinteresse? De werkvorm begint en eindigt met een spelletje.

Grip: Horen, zien, ruiken, proeven, voelen
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Zintuigenmethodiek rond het bijbelverhaal over het feestmaal van de rijke heer.

Grip: Huis 666 een horrorhoorspel
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Een hoorspel dat je de stuipen op het lijf jaagt. Wie offert zich op om te kijken wat er aan de hand is?

Grip: Huiselijk kerstgevoel
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
In dit artikel vinden we twee scenes die een discussie op gang kunnen brengen over de verschillen in het vieren
van 'Kerstfeest toen en nu' en over de verschillen in opvattingen tussen generaties.

Grip: I was a kid, you were my dad
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Jongeren met behulp van liedteksten in gesprek laten komen over de inhoud van songteksten.

Grip: Ik ben heel bijzonder
Tijdschrift - Heilig
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Wat verstaan jongeren eigenlijk onder het begrip 'heilig'? Kennen zij zelf voorbeelden van heiligen? Dit spel daagt
uit om hier eens verder over na te denken.

Grip: Ik en de ander
Tijdschrift - Christen en moslimjongeren ontmoeten elkaar
Locatie: Antwerpen
Werken met een liedje van de Turkse zanger Tarkan.

Grip: Ik en de ander (christen en moslimjongeren)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Ik hou van jou, ik blijf je trouw
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Doelstelling: discussie over veranderende normen en waarden in popsongs op het gebied van liefde en seksualiteit.

Grip: In plaats van ...
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Doelstelling: Gesprek over het ondergaan van iemand anders' straf, over rechtvaardigheid en opoffering.

Grip: In the end of the affair
Tijdschrift - Bidden met de ogen dicht
Locatie: Antwerpen, Mechelen
In de film heeft de belofte die Sarah tijdens een gebed doet, verstrekkende gevolgen voor de verhouding tussen
Maurice en Sarah. Zij voelt zich genoodzaakt om zich aan haar belofte te houden. De vraag doet zich voor; hoe
kijkt Sarah tegen God aan? + opdracht

Grip: Interkerk
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
De bedoeling van Interkerk is om jongeren zich spelenderwijs meer bewust te laten worden van de
overeenkomsten en verschillen tussen kerken.

Grip: Islam
Tijdschrift - Een feestgevoel in vier religies
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Een speelfilm (video = Wereldgodsdiensten)waarin jongeren vertellen over hun godsdienst en wat deze voor hen
betekent. Voor ons is dat Sherif Mansour uit Egypte. Hij vertelt wat het voor hem betekent om moslim te zijn. +
kijkvragen

Grip: Je eigen gebedsmenu
Tijdschrift - Bidden. Met de ogen open of dicht.
Locatie: Antwerpen, Mechelen
De belangrijkste eigenschap van goed eten is dat het voedzaam is. Maar het mag er ook best wel lekker uitzien en
goed smaken. Maaltijden kun je mateloos variÃ«ren, gebeden ook. Voedsel is er in allerlei smaken, gebeden ook.
In sommige restaurants kan je je eigen menu samenstellen. GRIP helpt je op weg om met een tal van
'ingrediÃ«nten' je eigen gebedsmenu samen te stellen.

Grip: Jezus een geboren leider
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen

Grip: Jezus een geboren leider: Dead poets society
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Met behulp van de film 'Dead Poets Society' noemen de kijkers de verschillende kenmerken van 'goed leiderschap',
die zij bij de filmspelers ontdekt hebben.

Grip: Jokob de leugenaar
Tijdschrift - Grip in samenwerking met Kerk & Islam
Locatie: Antwerpen
De film Jakob the Liar' zou een aanzet kunnen geven-een gesprek over het jodendom. Het is een film, waarin hoop
de boventoon voert en de discussie over de leiding van God tussen de regels door gevoerd wordt. Omdat de film
weinig aandacht heeft gehad in de bioscopen, zal hij helaas niet overal voorhanden zijn. + kijkopdracht

Grip: Judasspel
Tijdschrift - De Bijbel, wat een boek
Locatie: Antwerpen
Zijn er overeenkomsten tussen sommige soaps van nu en het aloude bijbelverhaal? Zijn bijbelverhalen niet gewoon
de soaps van die tijd? En zien we de thema's uit de Bijbel terug in soaps?

Grip: Kerk en Israël
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Kerk en Isräel: Jakob the liar
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Kerk en sport
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Kerk en sport: All stars of teamspirit
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Kiezen voor de vrijheid
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Dit is een theatrale viering waar Mozes de centrale figuur is. Mozes is teruggekomen op aarde, haalt herinneringen
op, maar wil vooral zien wat er van de wereld terecht is gekomen. Hij heeft daarbij zijn opmerkingen en stelt
daarbij zijn vragen. Vragen ook aan ons.

Grip: Kinderen van Een vader
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Liturgiesuggesties voor een viering rond het thema ' God en Jezus'.

Grip: Kritische zelfbeschouwing
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Aan de hand van vragen onderzoeken jongeren in hoeverre zij leidinggevende kwaliteiten hebben.

Grip: Kunst of Kitsch?
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Werken rond popmuziek en het feit dat mensen een beeld bedenken van elkaar en van God.

Grip: Kwartetspel
Tijdschrift - Een feestgevoel in vier religies
Locatie: Antwerpen, Mechelen
GRIP heeft een kwartetspel ontwikkeld, waarin heel wat aspecten van wereldgodsdiensten aan de orde komen.

Grip: Laten zien wat zusterschap is
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Liturgiesuggesties voor een viering die gaat om zuster-/broederschap.

Grip: Leiderschap verbeelden
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Doelstelling: inleiding, kennismaking met het onderwerp 'leiderschap' rn met dramawerkvormen hierbij.

Grip: Let it rain
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Werken met de tekst 'Let it rain'. Deze tekst omvat eigenlijk de hele bijbel. Maar bovenal gaat het over de
uiteindelijke overwinning van de liefde, die door crisis heenbreekt als regen.

Grip: Leven met een handicap
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen

Grip: Liederlijke schoonheid
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Doelstelling; jongeren laten verkennen hoe schoonheid in popsongs bezongen wordt.

Grip: Lijden om het leven
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Je treft hier een jongerenviering aan voor de Veertigdagentijd & Pasen. Centraal staan de begrippen 'gevangen' en
'bevrijding'. De viering is bedoeld voor een eredienst, voorbedreid en uitgevoerd door jongeren.

Grip: Lik op stuk en pleidooi
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Lik op stuk' en 'Pleidooi' zijn discussiewerkvormen die bedoeld zijn om dieper in te gaan op thema straf.

Grip: Maak mensenrechten waar
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Liturgiesuggesties voor een viering rond het thema 'mensenrechten'.

Grip: Maak mensenrechten waar
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Maar wij hebben Dommelsch
Tijdschrift - Bezieling
Locatie: Antwerpen
Hoe komen jongeren met elkaar in gesprek over abstracte onderwerpen zoals ziel en bezieling? De Dommelsche
gespreksmethodiek kan een handig hulpmiddel zijn. Je kunt hiermee zelfs snel en creatief een soort missionstatement voor het jeugdwerk formuleren.

Grip: Mama, papa en de kinderen
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Werken rond liedjesteksten over papa, mama en hun kinderen, die nu eerbied hebben voor grijze haren, dan weer
niet het kleinste beetje respect kunnne opbrengen. Ligt het aan de generatie waartoe je behoort?

Grip: Matthew Poncelet is een vergissing van God
Tijdschrift - Moet kunnen ... over ethiek gesproken
Locatie: Antwerpen
De waarde van het leven, naastenliefde, gerechtigheid, verzoening, ... Allemaal begrippen die een rol spelen in de
film 'Dead men walking' van regisseur Tim Robbins. Deze film blijkt uitstekend geschikt te zijn voor een catecheseof gespreksgroep met jongeren. Met kijkvragen, opdrachten en stellingen nadenken over de 'ethiek van het leven'.

Grip: Memento
Tijdschrift - Toekomst
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Eigenlijk alles kunnen, behalve je herinneren wat je zojuist gedaan hebt, wie je zojuist gesproken hebt en wat
degene tegen je gezegd heeft. Iets om gek van te worden, lijkt het wel. Hoe kun je dan immers nog iets plannen
voor je toekoms? In de film Memento heeft Leonard daar zo z'n eigen oplossingen voor gevonden. Doel: Jongeren
laten verdiepen in de belevingswereld van iemand zonder kort termijn geheugen en hen tevens laten verdiepen in
wat dit voor de omgeving van zo iemand zou kunnen betekenen.

Grip: Mens en dier
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen

Grip: Mens en dier, altijd een dilemma?
Tijdschrift - Mens en dier
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Dierenleed moet voorkomen worden, dat zal iedereen graag beamen. Maar wat doe je als je in de snackbar staat?
Neem je een groentenkroket of toch maar een frikadel speciaal? En wat doe je als er bij jullie op zolder opeens
allemaal muizen zitten?

Grip: Mens en dier: Franciscus
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen

Grip: Met alles wat in je is
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
De kern van de viering komt overeen met het feit dat iedereen geaccepteerd en geliefd wil worden in wie en hoe
we zijn. Met of zonder handicap.

Grip: Met sneeuwwitje eten in het duurste restaurant van de stad
Tijdschrift - Extreem
Locatie: Antwerpen
Extreem. Zo kun je de klas wel noemen waar Louanne Johnson voor gezet wordt als ze op de Parkmont High
School komt vragen om een stageplek. Aan het werk met de film 'Dangerous Minds'. + kijkvragen

Grip: Mijn AANDEEL waar ik tegen OPTIE
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Het is een spel waar de deelnemers zullen discussieren over verschillende situaties en hun manier van handelen
daarin.

Grip: Milieu
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Moet kunnen ... over ethiek gesproken: Dead man walking
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Moet kunnen...over ethiek gesproken
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Money for nothing
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Recht op arbeid en recht op vrije tijd. Beiden vaak bezongen in de populaire muziek, die miljardenindustrie met
honderdduizenden slecht en soms idioot veel betaalde werknemers. Hoe kijkt een popmuzikant eigenlijk tegen
recht op arbeid aan? In de ogen van de echte werker is van werk immers geen spraken als je enkele uit gitaar wat
aardige akkoorden kunt halen oftewel: 'Money for nothing'.

Grip: Muziek en avondmaal: je eigen keuze
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
De eigen keuze van jongeren staat centraal. Welke muziek zouden zij uitkiezen om het Avondmaal te vieren?

Grip: Naar wat ongrijpbaar is
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Werken met een aantal teksten die draaien rond het thema 'Hemel op aarde'. Vervolgens de jongeren vragen om
zelf een lied, popsong, gedicht,... mee te nemen, die voor hun gevoel iets van de hemel op aarde laat zien.

Grip: Niet bij bidden alleen ...
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Het stemmenspel kan als opstap voor een gesprek over bidden gebruikt worden. Hierdoor kan men zich realiseren
dat bidden ook om actie kan vragen.

Grip: Nieuwsgierig?!
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Een viering over eerlijke nieuwsgierigheid.

Grip: Oecumene
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Oecumenen is spelenderwijs boomklimmen langs de stammen van de wereldkerken. Onderweg kom je een groot
aantal christelijke kerken tegen en door middel van vragen en opdrachten kom je daar iets meer te weten.

Grip: Oecumene: Dear God
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Onderhandelen met God
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Te weten komen hoe het voor Abraham zou geweest zijn om een gesprek te voeren met God.

Grip: Ontrouw als geheugenverlies
Tijdschrift - Trouw en ontrouw
Locatie: Antwerpen
The English Patient' is een film over de herinnering aan liefde. In de film worden nogal fundamentele levensvragen
omgezet in beelden en versterkt door prachtige dialogen. Door zijn lengte is de film nauwelijks in te zetten in de
groep, er zal dus moeten worden gekozen voor Ã©Ã©n fragment.

Grip: Op verhaal komen
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Suggesties voor een viering rond het thema 'verhalen'.

Grip: Opgejaagd wild
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
De vraag bij dit spel is: Kan ieder mens dader en slachtoffer tegelijk zijn? Het is de bedoeling dat na het spelen van
het spel een discussie op ganag komt over deze vraag.

Grip: Paasontbijt aan de waslijn
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Dit is een opwarmer voor wannneer men aan de slag wil gaan met het thema Pasen. Laat de jongeren een
paasontbijt met spulletjes die voor hen belangrijk zijn met Pasen.

Grip: Pak die kans!
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Jezus heeft een heleboel parabels (gelijkenissen) verteld. Dat waren niet zomaar leuke verhaaltjes. Elke parabel
had een of meer bedoelingen of betekenissen in zich opgesloten. Op die manier maakte Jezus heel concreet waar
hij voor stond en wat hij precies bedoelde. We gaan met elkaar drie gelijkenissen wat uitgebreider bekijken: De
Kostbare Parabel, Het Onkruid Tussen het Tarwe en Koninklijke Bruiloftsfeest.

Grip: Pasenhulp
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Een viering maken met de gegevens: "je verantwoordelijk voelen voor anderen en in actie komen, kun je
beschouwen als leven".

Grip: Pinksteren is voelbaar
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Playing by Heart
Tijdschrift - geluk
Locatie: Antwerpen
De film 'Playing by Heart' lijkt aanvankelijk een aaneenschakeling te zijn van losse scÃ¨nes waarin telkens andere
personen centraal staan. Maar er is toch een rode draad: eenzaamheid en (on)geluk in de liefde.

Grip: Poerim
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Doelstelling: Jongeren maken zich het verhaal dat bij het poerimfeest hoort eigen.

Grip: Popmuziek is grenzenloos
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Met jongeren werken rond popmuziek.

Grip: Praten over bidden
Tijdschrift - Bidden. Met de ogen open of dicht.
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Het doel is om in gesprek te gaan over vragen als wat valt op in gebeden, wat spreekt je aan in gebedsteksten en
welke relatie de bidder met God heeft.

Grip: Rechtdaalders
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Overal in de wereld vindt er schending van mensenrechten plaats. Elke dag lees je erover in de krant, zie je het op
tv of kom je het zelfs in je eigen omgeving tegen. Stel, je wilt niet afwachtend toezien, maar in actie komen. Je
wilt een project opzetten in een land waar hulp hard nodig is. Hoe pak je dat aan? Hoe kom je aan geld en welke
prioriteiten stel je? Het spel 'Rechtdaalders' zet je aan het denken en wie weet is het wel een opstap om echt in
actie te komen!

Grip: Reis door religies
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Reis door de Religies' is een spel dat moslim- en christenjongeren in gesprek brengt.

Grip: Rouw - herdenken - herinneren
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Rouw-herdenken-herinneren
Tijdschrift
Locatie: Mechelen, Antwerpen
Tijdschrift met werkvormen, liederen, teksten, spelen, interviews, suggesties voor vieringen en bijbelverhalen
i.v.m. rouw, verdriet en herinneringen. De werkvormen in dit tijdschrift zijn helemaal uitgewerkt en zo te
gebruiken.

Grip: Sacramenten en Pasen
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen

Grip: Sacramenten en Pasen: als elke dag hetzelfde is
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen

Grip: Seksualiteit
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen

Grip: Seven Years in Tibet
Tijdschrift - Gastvrijheid en Pinksteren
Locatie: Antwerpen
Seven Years in Tibet is een film waar gastvrijheid versus ongastvrijheid expliciet aan de orde komt en bijna lijfelijk
gevoeld kan worden. De film nodigt uit-een gesprek.

Grip: Songs of Sacrifice
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Vragen omtrent offeren beantwoorden adhv liedjesteksten.

Grip: Soul
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Werken rond twee popnummers. Een uit de kerk gegrepen en een van de straat.

Grip: Spelen met spreuken
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Met behulp van dramatische expressie gaan we aan de slag met drie bijbelse spreuken.

Grip: Spiegeltje spiegeltje...
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen

Grip: Sport en jongeren
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Theatersport is een wedstrijd improviseren. Twee teams, elk bestaande uit vier personen, spelen tegen elkaar.

Grip: Sport en jongeren
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Werken rond het thema sporten.

Grip: Sprekende beelden
Tijdschrift - Water
Locatie: Antwerpen
Er worden een aantal foto's getoond die te maken hebben met het thema 'Schenk water, schenk leven'. Foto's
kunnen veelzeggend zijn en soms zelfs meer zeggen dan woorden. Ze spreken een eigen taal. Een foto roept ook
gevoelens op, waar je vervolgens over kunt praten met elkaar.

Grip: Straf
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen

Grip: Straf: The green mile
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen

Grip: Stroom van levend water
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
In het kader van pinksteren teksten van opwekkingsliederen, zoals 'Love de Heer', met elkaar bespreken en goed
op de inhoud letten.

Grip: Suggesties voor een herdenkingsviering
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Suggestie voor een herdenkingsviering.

Grip: Terug naar Emmaus
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
In deze viering draait het om het verhaal van de Emmausgangers, zoals we dat vinden in Lucas 24.

Grip: The Green Mile
Tijdschrift - Straf
Locatie: Antwerpen, Mechelen
The Green Mile, destijds een goed ontvangen film, gunt on seen blik op het leven van ter dood veroordeelden. Paul
Edgecomb, voormalig hoofdcipier, vertelt over de tijd dat hij John Coffey leerde kennen. John werd beschuldigd van
de moord op twee zusjes, maar Paul raakte overtuigd van zijn onschuld. Een bewogen tijd ontstond, de film geeft
daar een boeiend beeld van. Doel: jongeren met elkaar laten praten over (ver)oordelen en straf.

Grip: Theaterdienst 'hemel op aarde?'
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Verslag van een viering. Afsluiting van het Theaterweekend in Druten.

Grip: Toch goed dat er een God is
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Voor de een staat het in de sterren geschreven, volgens anderen in de bijbel: het duurt niet lang meer of de
Messias zal (terug)komen en de wereld komt-haar voleinding.

Grip: Toekomst
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen

Grip: Toekomst: Memento
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen

Grip: Trouw en ontrouw
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Trouw en ontrouw
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Trouw en ontrouw: The English Patiënt
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Uit de boot vallen
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Werken rond het gegeven dat jij en ik door degene kunnen zijn die uit de boot vallen, zelfs zonder dat we het
doorhebben.

Grip: Vaar je mee?
Tijdschrift - Buiten de boot
Locatie: Antwerpen
Dit zijn twee spelen 'ter lering en de vermaak', Zoals het in het Oudnederlands wel werd gezegd. De kern van het
eerste spel draait om de vraag: pas je in de groep?(= 8 vragen) De kern van het tweede spel om: wie sturen we
buiten de groep.(=motiveren waarom iemand niet in de groep past a.d.h.v. 5 levensverhalen) Pas je in de groep?

Grip: Vaar je mee?
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Van psalmen-raps
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
De gehele GRIP draait rond muziek.

Grip: Verbeeld je ...
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Via dit spel kan je een beetje ervaren van wat het betekent om een handicap te hebben.

Grip: Verlies, verdriet en verder gaan
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Tijdschrift met werkvormen, liederen, teksten, spelen, interviews, suggesties voor vieringen en bijbelverhalen
i.v.m. rouw, verdriet, en hoe weer verder te gaan. De werkvormen in dit tijdschrift zijn helemaal uitgewerkt en zo
te gebruiken.

Grip: Vieren met de elementen
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Suggesties voor een viering rond de vier elementen 'aarde - water - vuur - lucht'.

Grip: Viering of eredienst?
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Experimentele vormen van vieren.

Grip: Voelen
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Dramatiek over de twee invullingen van voelen.

Grip: Vrede op aarde
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Jongeren onderzoeken of de inhoud van de tekst 'Peace on Earth' iets zegt over een leider of het verlangen naar
een leider. Vervolgens discussieren zij over de vraag of zij geloven in 'Vrede op aarde'.

Grip: Waar ligt jou grens
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Waar liggen jouw grenzen als je naar het buitenland gaat? Hoe ver ga jij in het aanpassen aan andere gewoonten
en normen.

Grip: Waarom stoppen we er niet mee?
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Een antwoord bieden op de vraag: 'Wat stelt ons geloof nog voor?'

Grip: Walking higher
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Doelstelling: Jongeren vertellen over hun beleving bij een bepaalde tekst of muziek. Deze verhalen dienen als
aanzet voor een gesprek over 'wie is God'?

Grip: Wall Street
Tijdschrift - Aandelen
Locatie: Antwerpen
De film Wall Street geeft een goed beeld van het handelen op de beurs: snel geld verdienen of verliezen, de stress,
het legale en illegale handelen en de mentaliteit die je moet hebben om het op de beurs te redden. + opdracht

Grip: Wat blijft is de herinnering
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Doelstelling: gesprek over herinneren en gedenken.

Grip: Wat brengt jou uit je evenwicht
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Doelstelling van deze werkvorm is dat ieder voor zich probeert te ontdekken welke weg hij/zij op dit moment gaat
en wat hem of haar daarbij afleidt van die weg of wat hem of haar uit evenwicht brengt.

Grip: Wat Dylan kan, kunnen jullie ook!
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Doelstelling: Samen nadenken en in gesprek raken over de beleving van het heden en de verwachtingen ten
aanzien van de toekomst.

Grip: Wat is jouw beeld van God?
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
In deze GRIP treg je vijftien cartoons. Elke cartoon geeft een specifiek godsbeeld weer. Deze cartoons bieden
allerlei mogelijkheden om met elkaar in gesprek te komen over hoe een ieder naar God kijkt.

Grip: Wat is Paradijs?
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Jongeren verdiepen zich in de vraag, Hoe ziet het paradijs er voor jou uit?

Grip: Water
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Water dat leven geeft en bedreigt
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Met behulp van verschillende werkvormen wordt ervaren welke functies de zee kan hebben voor die verschillende
personages.

Grip: Way down in Egyptland
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Lees het inleidende verhaal over spirituals voor. Luister daarna met elkaar naar de negrospirituals. Zoek na het
luisteren in de Bijbel het verhaal op waarover in de spiritual gezongen wordt.

Grip: We are the champions
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Maak een liedtekst dat Rode Duivels kampioen moet maken.

Grip: Wie is God voor jou?
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen

Grip: Wie is Jezus?
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Grip: Wil de ware koning opstaan?
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Het doel is een verkenning rond de bijbelse opvattingen van het begrip 'leiderschap'.

Grip: Zakken vol goud
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Het verhaal uit Matteus 25, de gelijkenis van de talenten, is het uitgangspunt voor deze viering met veel toneel
zang en gebed. De viering wil je stilzetten bij de vraag: Wat is jouw aandeel in deze wereld.

Grip: Zal ik nog verdrinken in een zoen?
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Wat betekent het om elkaar ontrouw te zijn? Kunnen mensen elkaar trouw zijn? Is trouw sexueel of anders
bepaald? Popmuziek is wel de laatste plaats waar je trouw verwacht. Geen album of de zanger flirt van de een naar
de ander. Maar is dat ontrouw?

Grip: Zing - vecht - huil - bid - lach - werk en bewonder
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
In dit artikel vind je een opzet voor een meditatieve viering rondom de zeven woorden 'Zing - vecht- huil - bid lach - werk en bewonder'.

Grip: Zingen over geweld
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Werken met vier liedjes met een ondertoon van geweld. De verleiding ervan en de angst ervoor.

Grip: Zoeken naar het beest in je
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Doelstelling: jongeren door middel van een dramaopdracht op een andere manier naar menselijke handelingen
laten kijken.

Grip: Zoektocht naar gedenkplaatsen
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Via dit spel kom je op het spoor wat er bij jullie in de buurt te gedenken is.

Groeibijbel 1. Genesis
Boek - Genesis
Locatie: Mechelen
Herschrijving van het boek Genesis op maat van jongeren vanaf 10 jaar.

Groeibijbel 2. Matteüs
Boek - Matteüs
Locatie: Mechelen
Herschrijving van de verhalen van Matteüs op maat van jongeren vanaf 10 jaar.

Groeibijbel 3. Exodus
Boek - Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium
Locatie: Mechelen
Een herschrijving van de verhalen van Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium op maat van jongeren vanaf
10 jaar.

Groeibijbel 4. Jozua
Boek - Jozua, Rechters en Ruth
Locatie: Mechelen
Een herschrijving van de verhalen van Jozua, Rechters en Ruth op maat van jongeren vanaf 10 jaar.

Groeibijbel 5. Samuël
Boek - Samuël en Koningen
Locatie: Mechelen
Een herschrijving van Samuel en Koningen op maat van jongeren vanaf 10 jaar.

Groeibijbel 6. Ester
Boek - Ester, Job, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jeremia, Ezechiel en Jona
Locatie: Mechelen
Een herschrijving van de boeken Esther, Job, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jeremia, Ezechiel en Jona, op maat van
jongeren vanaf 10 jaar.

Groeibijbel 7. Handelingen
Boek - Handelingen en Openbaring
Locatie: Mechelen
Een herschrijving van het boek Handelingen en het boek Openbaring op maat van jongeren vanaf 10 jaar.

Groeien in tederheid - Als je lijf je lief is
Boek
Locatie: Antwerpen, Hasselt, Gent
In dit boek staan ervaringen en vragen over jezelf centraal: Hoe vind je een eigen identiteit?
Hoe ontdek je seksualiteit? Hoe ga je om met gevoelens?

Groeien in tederheid - Hemels is de aarde
Boek - Over liefde met toekomstmuziek
Locatie: Hasselt, Gent
Vier delen: - vitaminen voor wie de onderlinge liefde dagelijks vieren - tips, teksten, suggesties voor het thema
`houden van´- huwelijk als levensrelatie - uitgewerkte huwelijksviering met suggesties

Groeien in tederheid - Van jou mogen houden
Boek
Locatie: Hasselt, Gent
Dit boek gaat over vriendschap, het zoeken naar en kiezen voor een partner, vragen over en problemen met
relaties en seksualiteit. Het confronteert jongeren met hun ideaalbeelden, zoektocht, mislukkingen en vragen.

Groeien na verlies
Boek - Handleiding bij rouw op school
Locatie: Hasselt, Mechelen
een werkpakket om leerkrachten in staat te stellen gerichter te handelen bij verliessituaties waarmee men in de
klas geconfronteerd wordt.

Groeien!
Boek - Help, een tiener in huis!
Locatie: Mechelen
Groeien! het MAGAZINE
in opdracht van de Nederlandse en Vlaamse bisschoppen: Ilse Cornu en Johan Van der Vloet
‘Ik ben geen kind meer!' Die kreet kondigt voor ouders de puberteit aan. Daar zit je dan met je puber... Niets is
nog vanzelfsprekend, de stemmingen veranderen voortdurend en er wordt wat afgepraat. Maar pubers stellen
zichzelf ook grote levensvragen: ‘Wie ben ik? Hoe kan ik echt leven en groeien? Wie kan ik, mag ik, wil ik worden?'
Je kind helpen bij deze zoektocht is niet vanzelfsprekend. Het stelt immers vragen die je met jezelf confronteren.
Wat is voor jou belangrijk in je leven? Dit magazine wil ouders ondersteunen bij het omgaan met de levensvragen
van hun tiener. Tegelijk wil het ook een hulp zijn om je weg te zoeken in deze vragenwirwar. Want de groei-boost
van je tiener is ook een groei-kans voor jezelf.
Met een uitgebreid dossier over het vormsel.

Groeiend vertrouwen: gelovig op weg met tieners: map voor
begeleiders
Boek
Locatie: Mechelen, Hasselt
- Opzet van plusserswerking
- Zeven uitgewerkte thema´s

Groeiend vertrouwen: God is Vader
Boek - gelovig op weg met tieners
Locatie: Hasselt
Map voor begeleiders die een samenkomst wensen te bgeleiden omtrent 'God is Vader. Is God Vader?'. Deze
samenkomst is opgebouwd rond drie thema's: geborgenheid, liefdevolle trouw en vergeving. Jongeren worden zo
uitgedaagd om in hun leven sporen van Gods Vader-zijn te ontdekken.

Groeiend vertrouwen: jongen - meisje
Boek - gelovig op weg met tieners
Locatie: Hasselt
Suggesties voor een begeleidersvergadering en samenkomsten en gebeden met jongeren rond een christelijke kijk
op seksualiteit.

Groeiend vertrouwen: Lichaam eten en bloed drinken
Boek
Locatie: Hasselt
Suggestie voor een bijeenkomst met plussers en andere jongeren rond de eucharistie met uitgewerkte spelen en
werkvormen. Inclusief suggestie voor de voorbereidende vergadering met de begeleiders.

Groeiend vertrouwen: Nooit alleen
Boek - gelovig op weg met tieners
Locatie: Hasselt
Suggestie voor een bijeenkomst met plussers en andere enthousiaste jongeren rond vriendschap en eenzaamheid
met uitgewerkte spelen en werkvormen. Inclusief suggestie voor de voorbereidende vergadering met de
begeleiders.

Groeiend vertrouwen: Over en uit? Een activiteit rond Allerheiligen
en Allerzielen
Boek - gelovig op weg met tieners
Locatie: Hasselt
Suggestie voor een activiteit met plussers en andere geïnteresseerde jongeren rond de dood naar aanleiding van
Allerheiligen en Allerzielen met uitgewerkte spelen en werkvormen. Inclusief suggestie voor de voorbereidende
vergadering met de begeleiders.

Groeiend vertrouwen: Pas op, ik bijt!
Boek - gelovig op weg met tieners
Locatie: Gent, Hasselt
Werkvorm met gesprekken en bezinningsteksten die jongeren wil aanzetten om hun eigen agressiebeleving te
bevragen. Ook wordt nagegaan hoe je met agressief gedrag van anderen kan omgaan en er wordt gezocht naar
wat de bijbel zegt over hoe we het best met agressiviteit omgaan.
een map voor begeleiders met suggesties voor een begeleidersvergadering en samenkomsten rond de thema's
geweld, conflict en agressie.

Groeiend vertrouwen: Van water maakt Hij wijn
Boek - gelovig op weg met tieners
Locatie: Hasselt
Suggestie voor een bijeenkomst met plussers en andere geïnteresseerde jongeren rond Jezus en het beeld dat men
van Hem kan hebben. Deze map voor begeliders bevat uitgewerkte spelen en werkvormen. Inclusief suggestie voor
de voorbereidende vergadering met de begeleiders.

Groeiend vertrouwen: van water maakte hij wijn
Boek - gelovig op weg met tieners
Locatie: Hasselt

Groeiend vertrouwen: We are the world
Boek - gelovig op weg met tieners
Locatie: Hasselt
Suggestie voor een bijeenkomst met plussers of andere geïnteresseerde jongeren rond het thema van de
wereldkerk en broederlijk-en zusterlijkheid tussen alle mensen met uitgewerkte spelen en werkvormen. Inclusief
suggestie voor de voorbereidende vergadering met de begeleiders.

Groeispurt
Spel
Locatie: Mechelen, Antwerpen
Iedere speler kiest één tiener van de grote groepsfoto. Tijdens het spel verzamelen ze zo snel mogelijk
eigenschappen bij de verschillende lichaamsonderdelen,door opdrachten uit te voeren. Zo worden de deelnemers
geïnformeerd over de veranderingen tijdens de puberteit en wordt een positieve houding tegenover hun lichaam
gestimuleerd.

Groene voeten spel
Spel
Locatie: Hasselt
Hoe grote in groene voeten te veranderen? Het ‘Groene voeten spel’ is een eenvoudig, maar boeiend kaartspel
over het milieu, het klimaat, energie,… Het kaartspel vormt de leidraad voor een gesprek over de mondiale
voetafdruk en zet de spelers aan tot een milieuvriendelijke levenswijze. Denken - Spelen - Doen! ; Een spel over
milieu, economie, verdeling van voedsel, klimaatverandering...Te spelen met 2, 3 of meer personen

Groene voetenspel
Spel - Hoe grote in groene voeten te veranderen
Locatie: Hasselt
Hoe grote in groene voeten te veranderen? Het "Groene voeten spel" is een eenvoudig, maar boeiend kaartspel
over het milieu, het klimaat, energie,... Het kaartspel vormt de leidraad voor een gesprek over de mondiale
voetafdruk en zet de spelers aan tot een milieuvriendelijke levenswijze. Een spel over milieu, economie, verdeling
van voedsel, klimaatverandering..

Groene zangbundel
Boek
Locatie: Antwerpen

Groenvoer voor jeugd
Spel - activiteiten voor kinderen en jongeren
Locatie: Antwerpen
Deze bundel groenvoer voor de jeugd biedt jeugdwerkers zowel hapklare activiteiten als inspirerende ideeën om
met kinderen en jongeren de natuur te ontdekken en op een speelse manier kennis te maken met het milieu.

Groep X
Spel - een discussiespel over een jeugdbeweging op ieders maat
Locatie: Antwerpen
Groep X is een methodiek voor begeleiding over kinderen die in plaatselijke jeugdbewegings-groepen vlug het
etiket 'moeilijke kinderen' opgeplakt krijgen. We bedoelen: kinderen die opgroeien in een gezin met moeilijkheden
en die het hierdoor niet gemakkelijk hebben om mee te draaien in de jeugdbeweging. In de methodiek wordt er
vooral informatie gegeven over kansarmoede. Aan de hand van verschillende situaties willen we duidelijk maken
dat kansarmoede veel meer is dan weinig geld hebben.

Grok kaartspel
Spel
Locatie: Hasselt
GROK is een kaartspel dat woorden geeft aan gevoelens en behoeften, gebaseerd op Geweldloos Communiceren.
Deze speldoos bevat 18 spellen. De spellen zijn onderverdeeld in GEVOELspellen, BEHOEFTEspellen en GEVOEL- en
BEHOEFTEspellen en variëren in moeilijkheid.

Grond & Water
Boek - Doopkatechese in Vlaanderen: persmap
Locatie: Gent
Dit is een handreiking voor al wie betrokken is bij dooppastoraal. Het is een voorstelling van nieuwe publicaties.

Grond onder de voeten
Boek - Vier katechetische bijeenkomsten met volwassenen (n.a.v. de eerste communie)
Locatie: Gent
Vier bijeenkomsten rond vier centrale thema´s : Is er meer tussen hemel en aarde? Wie is Jezus voor ons?
Eucharistie en Eeuwig Leven.

Grondig: vastenbezinning voor jongeren en volwassenen
Boek
Locatie: Antwerpen

Groot applaus
Boek - Drama activiteiten met 9- tot 12-jarigen
Locatie: Mechelen, Antwerpen
Dit boek bevat 2000 minuten drama om rechtstreeks te kunnen uitvoeren in de klas. Tevens worden er heldere en
handige methodes aangereikt om zelf dramalessen te bedenken en te begeleiden.
De activiteiten staan gerangschikt volgens een doordachte leerlijn gebaseerd op drama-vaardigheden.

Groot gebedenboek
Boek - Gebeden uit de geschiedenis van het christendom, van de aanvang tot nu
Locatie: Hasselt, Brussel
Een verzameling van jonge en oude gebeden, die een hulp kunnen zijn voor ieders persoonlijk gebedsleven.

Groot gebedenboek
Boek - De mooiste gebeden van vroeger tot nu
Locatie: Mechelen
Verzameling gebeden van schrijvers, dichters, theologen, monniken, bisschoppen, priesters, ..., over de eeuwen
heen

Groot nieuws bijbel
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Gent
Oude en Nieuwe Testament samengebracht in een "Groot Nieuws Bijbel"

Groot Nieuws Bijbel
Boek
Locatie: Brussel

Groot Nieuws Dagboek 1997
Boek
Locatie: Brussel
In dit dagboek vindt u voor iedere dag van het jaar een bijbelgedeelte volgens het leesrooster van het Nederlands
bijbelgenootschap. Dit rooster sluit aan bij het oecumenisch leesrooster dat in veel kerken wordt gebruikt. Er is
rekening gehouden met de kerkelijke feest- en gedenkdagen en met de loop van het kerkelijk jaar. De opzet van
het dagboek is vernieuwd. Dit jaar is aan het begin van iedere week een korte toelichting opgenomen bij de
bijbelgedeelten van de week, zodat dit dagboek ook voor weekopeningen gebruikt kan worden. Het Groot nieuwsdagboek 1997 is bij uitstek geschikt voor gebruik thuis, op school, als opening bij vergaderingen en bijeenkomsten
en in het pastoraat. De bijbelgedeelten zijn genomen uit de Groot Nieuws Bijbel: een heldere en begrijpelijke
vertaling.

Groot nieuws dagboek 2000
Boek
Locatie: Brussel
In dit dagboek vindt u voor iedere dag van het jaar een bijbelgedeelte volgens het bekende leesrooster 'Vandaag
lezen wij...' van het Nederlands bijbelgenootschap. Dit rooster sluit aan bij het oecumenisch leesrooster dat in veel
kerken wordt gebruikt. Er is rekening gehouden met de kerkelijke feest- en gedenkdagen en met de loop van het
kerkelijk jaar. De opzet van het dagboek is vernieuwd. Dit jaar is aan het begin van iedere week een korte
toelichting opgenomen bij de bijbelgedeelten van de week, zodat dit dagboek ook voor weekopeningen gebruikt
kan worden. Het Groot nieuws-dagboek 2000 is bij uitstek geschikt voor gebruik thuis, op school, als opening bij
vergaderingen en bijeenkomsten en in het pastoraat. De bijbelgedeelten zijn genomen uit de Groot Nieuws Bijbel:
een heldere en begrijpelijke vertaling.

Groot nieuws voor u: het nieuwe testament in de omgangstaal
Boek
Locatie: Brussel
De gebeurtenissen beschreven in dit nieuwe testament hebben negentien eeuwen geleden plaatsgevonden in een
andere wereld dan de onze. Deze vertaling wil de lezers van vandaag helpen het bericht van het nieuwe testament
even duidelijk te verstaan als degenen tot wie het oorspronkelijk was gericht. Voor hen was het grote nieuws: God
is in de persoon van Jezus Christus bij de mensen gekomen. Hij laat hun zien dat hij hen liefheeft en dat hij hen tot
burgers van zijn rijk wil maken, een rijk van recht en vrede.

Groot worden
Boek - De ontwikkeling van baby tot adolescent
Locatie: Antwerpen
Handboek voor (toekomstige) leerkrachten en opvoeders

Grootmeester in communicatie
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit boek reikt u een arsenaal aan concrete concepten, tips en adviezen aan om in professionele context, maar ook
daarbuiten, beter te communiceren en te interageren.

Grootmeester in Teamwerk
Boek
Locatie: Antwerpen
Teamwerk is een populair begrip in het hedendaagse managment.
Dit boek helpt u uw kennis van effectief teamwerk te toetsen aan vernieuwende concepten en inzichten. U leert
hoe u beter kunt inspelen op de mogelijkheden van teamwerk. Het rapporteert hoe u uw teams effectiever kunt
mobiliseren, hoe u het zelfsturend karakter van een team kunt vergroten, welke teamrollen onmisbaar zijn.

Grote goden
Boek - Kindertekeningen van God
Locatie: Gent
Het boek biedt een overzicht van tekeningen die kinderen maakten toen hen gevraagd werd naar het beeld dat zij
van God hebben.

grote kinderen, grote zorgen?
Boek
Locatie: Antwerpen

Grote rituelen in de wereldgodsdiensten
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Hoe vieren andere godsdiensten hun levensmomenten?
verduidelijkend naslagwerk én kijkboek

Grote toren
Boek - Jenga
Locatie: Hasselt
Met deze blokken kun je alle kanten op! Speel een spel; Bouw een hoge toren en probeer de blokken (van je eigen
kleur) weg te halen en bovenop te leggen, zonder dat de toren omvalt. Maar je kunt ze natuurlijk ook gebruiken als
constructieblokken en de er de mooiste bouwwerken mee maken!

Grote vragen over de wereld, de mensen en jou!
Boek - 120 antwoorden op vragen van kinderen
Locatie: Mechelen
Hoe moet je vrienden maken? Waarom zijn er oorlogen? Moet je altijd de waarheid spreken? Waarom dromen we?
Houdt de wereld ooit op? Grote vragen! De antwoorden in dit boek zijn soms raak, soms helpen ze je op weg om
verder te zoeken. Een boek om samen na te denken en wijzer te worden. Vanaf 8 jaar

Groter dan ons hart
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
CD met liederen van Oosterhuis

Guy Gilbert Grenzeloze liefde
Boek
Locatie: Mechelen
Guy Gilbert, wie kent hem niet… de priester van de straatjongens of zouden we kunnen zeggen: een moderne Don
Bosco?
Ik geef hier zijn eigen inleiding op het stripverhaal.
'Alvorens ik wat persoonlijke kanttekeningen maak bij dit album, wil ik Benoit en 'Jean-Marc alle lof geven voor hun
volharding en hun uithoudingsvermogen…
'Acht jaar geleden achtervolgden ze me met de vraag of ze mijn kop en vooral wat 'ik deed, in beeld mochten
brengen. Eerlijk gezegd, ik was er aanvankelijk niet zo 'happig op, maar uiteindelijk heb ik hun het groene licht
gegeven. We zien wel, dacht ik…
'Ik kreeg de eerste versie onder ogen en reageerde per kerende post. 'Overdoen'!
'Plaat na plaat hebben ze overgedaan, erop gezwoegd; ze hebben het hele zaakje verscheurd en 'zijn opnieuw
begonnen. Het resultaat ligt hier voor jullie.
'Al deze pagina's zijn waar, van begin tot eind. Zeker weten!
'Om het spannender te maken hebben Benoit en Jean-Marc de spectaculairste gebeurtenissen 'gekozen uit een
avontuurlijk, gevaarlijk en sprankelend leven, zoals elke welzijnswerker dat kent. 'Het ondankbare, vergeten, niet
te tekenen of te fotograferen werk van elke welzijnswerker (ook 'het mijne) hebben ze niet kunnen laten zien, ook
al ben ik 'de held' van deze strip.
'Povere held! Als ik 's avonds alleen en kapot thuiskom, klamp ik me vast aan mijn laatste gebed 'van die dag:
'Heer, ik heb gedaan wat ik kon. Ik ben vast in de fout gegaan, ik heb zeker niet 'genoeg geluisterd, bemind,
gedragen. Maar zoek het nu zelf maar uit, waak over mijn kerels en 'neem het van me over.'

H20: handleiding voor houders van ouders
Boek
Locatie: Geen.
Deze brochure neemt de relatie tussen tieners en hun ouders onder de loepe: er werden 837 jongeren ondervraagt

Haar penisboek
Boek
Locatie: Antwerpen
Voor de vrouw is de penis het boeiendste lichaamsdeel. Maar er zijn vele misverstanden, fabels en taboes rond. Die
worden dankzij dit boek uit de wereld geholpen.
Dit is een leuk en leerzaam lijfboek voor haar over zijn penis.

Habitat
Spel
Locatie: Mechelen, Antwerpen, Brugge, Hasselt, Gent
Het spel moet mensen bewust maken van hun houding
tegenover de natuur. Er wordt gewerkt met kaarten en
deze roepen gevoelens en bedenkingen op over natuur
en mens. Het spel laat tevens zien dat iedere cultuur
weer anders met de natuur omgaat. Het spel kan
gebruikt worden met andere associatiespelen, zoals
bijvoorbeeld het kwaliteitenspel of het vaardighedenspel.

Hacksaw Ridge
Boek - Based on the incredible true story
Locatie: Geen.
Hacksaw Ridge vertelt het ongelooflijke waargebeurde verhaal van Desmond Doss die tijdens de slag om Okinawa
in de Tweede Wereldoorlog 75 man redde zonder een wapen te dragen of af te vuren. Hij geloofde dat de oorlog
rechtvaardig was, maar dat moorden desondanks verkeerd was en was dan ook de enige Amerikaanse soldaat die
in de Tweede Wereldoorlog vocht zonder wapen.
Als legerarts evacueerde Doss eigenhandig meerdere gewonden uit de vuurlinie terwijl hij alles en iedereen
trotseerde en zelfs getroffen werd door een granaat. Hij was de eerste wapenweigeraar ooit die de Congressional
Medal of Honor kreeg.

Hacksaw Ridge
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
Hacksaw Ridge is een Australisch-Amerikaanse oorlogsfilm uit 2016 die geregisseerd werd door Mel Gibson,
geïnspireerd op het leven van de militaire verpleger Desmond Doss.
Desmond T. Doss groeit op in een dorpje aan de Blue Ridge Mountains in Virginia. In zijn jeugd komt hij meermaals
in contact met geweld. Zo probeert hij zijn moeder te beschermen van zijn vader, die een agressieve dronkaard is.
Op een dag raakt hij verwikkeld in een gevecht met zijn eigen broer. Hij haalt uit met een steen, waarna hij
verteerd wordt door droefheid.
Als jongeman besluit Desmond om zijn land te dienen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij wordt gedreven door
patriottisme, maar evenzeer door pacifisme. Desmond is een Zevendedagsadventist die in zijn eigen familie al
genoeg geweld gezien heeft. Hij wil zijn land dienen als hospik. Tijdens zijn militaire opleiding weigert hij dan ook
om een wapen te dragen.
Zijn vaderlandsliefde en pacifisme zorgen voor een tegenstrijdigheid die tijdens zijn opleiding niet geaccepteerd
wordt door zijn medesoldaten en officieren. Hij wordt beschouwd als een lafaard en uitgelachen om zijn gebrekkige
fysiek. Het Amerikaans leger dreigt om de dienstweigeraar voor de krijgsraad te slepen.
Uiteindelijk mag Desmond toch deelnemen aan de oorlog. In 1945 belandt hij in de Slag om Okinawa. Op het
Japanse eiland is hij betrokken bij de strijd om Hacksaw Ridge, een gebied dat bovenaan een steile klif ligt.
Desmond werpt zich op als een echte held. Als hospik zet hij meermaals zijn eigen leven op het spel om zijn
medesoldaten te verzorgen of van morfine te voorzien. Uiteindelijk vindt hij ook een manier om zijn landgenoten
uit de gevarenzone te loodsen.
De film eindigt met archiefbeelden van de echte Desmond T. Doss.

Hadewijch
Audiovisueel
Locatie: Gent, Mechelen
Film over het leven van Hadewijch. Volgens het tijdschrift Filmmagie een eigentijdse pa(rab)el over beminnen en
bemind worden.

Hadewijch die minne es al
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit boek bevat pakkende liefdesliederen en -gedichten, beeldrijke visioenen en gedreven brieven aan
hartsvriendinnen in de minne. Telkens staat de authentieke Middelnederlandse tekst naast de vlotte hertaling. De
combinatie van Hadewijchs mooiste pennenvruchten en prachtige miniaturen maakt deze bundel zowel diepgaand
als expressief

Half engel half mens
Boek - 100 moedergedichten uit de wereldliteratuur
Locatie: Mechelen
Tedere dichtbundel met 100 moedergedichten, geplukt uit de wereldliteratuur, maar ook in de eigen tuin : van Rilke
tot Vasalis en van Gezelle tot Tagore.

Hallo meneer God... met Anna
Boek
Locatie: Mechelen
Dit boek is het verslag van drieëneenhalf jaar uit Anna´s korte leven (8 jaar). Het is een kennismaken met een
uitzonderlijk boeiend kind, dat altijd in discussie was met zichzelf, met Fynn, met meneer God. Ze kende de zin van
de liefde en was een persoonlijke vriendin en medewerkster van Meneer God.

Halt aan agressie!
Boek - Ideeënboek voor begeleid(st)ers in het jeugdwerk
Locatie: Mechelen
Achtergrondinformatie, concrete tips en oefeningen, voor al wie agressie in het jeugdwerk een halt wil toeroepen.

Handboek bij de bijbel
Boek
Locatie: Mechelen
Een uitgebreide gids per bijbelboek, met uitleg en verklarende kanttekeningen.

Handboek Diaconaction 2012, 16-17-18 november
Boek
Locatie: Hasselt

Handboek jeugdhulpverlening
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit handboek wil allen die beroepshalve met pedagogische vragen en problemen worden geconfronteerd
(hulpverleners in de eerste lijnszorg, paramedici, leerkrachten, beroepsopvoeders) informeren over de
verschillende soorten van handicaps, stoornissen of problemen die bij kinderen en jongeren voorkomen. Het wil
bovendien wegwijs maken in de doolhof van de hulpverlening. Ten slotte kan het als handboek worden gebruikt in
universitaire opleidingen en hogescholen

Handboek kinderen en adolescenten
Boek - problemen en risicosituaties
Locatie: Geen.

Handboek kinderen en adolescenten 2
Boek
Locatie: Geen.

Handboek kinderen en adolescenten 3
Boek
Locatie: Geen.

Handboek kinderen en adolescenten 4
Boek
Locatie: Geen.

Handboek van de wereldgodsdiensten
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
In deze vernieuwde uitgave komen naast de grote godsdiensten ook minder bekende religies voor. Ook toegevoegd
zijn persoonlijke getuigenissen van ieder van de vermelde geloofsovertuigingen. De bedoeling is om de lezer te
verdiepen in de wereld van de religie om zo anderen en zichzelf beter te begrijpen.

Handboek van een gewetensbezwaarde: burgerdienst: kiezen voor
de vrede
Boek
Locatie: Antwerpen
De medewerkers van BDJ hebben in dit naslagwerk al hun kennis verzameld over het statuut van
gewetensbezwaarde en over de rechten en plichten van de burgerdienstdiscipline. Zij willen daarmee een bijdrage
leveren tot de bekendmaking van een wettelijk recht: legerdienst en geweld weigeren. Zo vind je in dit boek: de
militiewetgeving, de vrijstelling wegens ontwikkelingshulp, het statuut van gewetensbezwaarde, een systematische
behandeling van het verloop van de procedure en de rechten en plichten voor, tijdens en na de burgerdienst, de
erkenning als tewerkstellende organisatie, achtergrondteksten over de motivatie, de basiswettekst, de lijst van alle
erkende organisaties,..

Handboek voor jeugdleiders
Boek
Locatie: Mechelen
Dit boek helpt begeleiders binnen het christelijk jeugdwerk om te groeien in hun contact met jongeren en geeft
praktische handvatten (werkvormen, tips om orde te houden, ideeën voor gebed, handvatten voor een goed
gesprek) bij het voorbereiden van bijeenkomsten voor tieners.

handboek voor kapoenenleiding
Boek
Locatie: Geen.

Handen
Spel
Locatie: Hasselt
Vertrekkend van de verschillende afbeeldingen van handen kan je met jongeren in gesprek gaan over de manier
waarop zij (de hand van) God ervaren in hun leven. De werkvorm 'Handen' is samengesteld uit 8 mapjes met
telkens 20 verschillende foto's van handen, bevat bijhorende gespreksvraagjes en kan gespeeld worden vanaf 12
jaar in groepjes van 6 tot 10 personen.

Handen die mij nooit verlieten
Boek - Gedichten bij een overlijden
Locatie: Mechelen
Deze gedichtenbundel bestaat uit 2 delen : ´Licht dat mij koos´, bevat algemene gedichten bij een overlijden.
´Voor eeuwig uw mens´, bevat religieuze poëzie.

Handen uit de mouwen
Spel
Locatie: Mechelen
Bordspel over dienstbaarheid. Het spel is opgebouwd rond de brief van Jakobus.

Handen vol licht
Boek
Locatie: Gent
Iedere dag van je leven is er één om maximaal mens te zijn. 100 Teksten handelen over de kwaliteit van het leven.

Handicap Vormingsmap
Boek
Locatie: Hasselt, Antwerpen, Mechelen
Deze vormingsmap is samengesteld voor begeleiders van kinderen, jongeren, mensen met een handicap en bevat
volgende onderwerpen: visie, doelstellingen, inhouden, werkvormen, vorming van instructeurs

Handleiding Inspiratiespel
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Gent
De bedoeling van het inspiratiespel is mensen met elkaar in gesprek te brengen over hetgeen hen inspireert, van
binnen uit motiveert. Deze handleiding is bedoeld voor diegenen die het Inspiratiespel in werksituaties willen
gebruiken. Centraal in deze handleiding staan 25 spelvormen die met het Inspiratiespel gespeeld kunnen worden.

Handleiding kernkwadrantenspel
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Handleiding bij dit spel

Handleiding Kwaliteitenspel
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Gent, Hasselt, Brugge
Handleiding bij het kwaliteitenspel. Het bevat 20 spelvormen en is geschikt voor gebruik in werksituaties. Een
hoofdstuk is gewijd aan een algemene toelichting, een ander aan de beschrijving van spelvormen en een derde aan
theorie over de kwaliteiten.

Handleiding vaardighedenspel
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Hasselt
In deze handleiding zijn 30 spelvormen voorzien. Enkele toepassingsmogelijkheden zijn: functioneringsgesprekken,
samenwerking in teams, individuele coaching, analyse van communicatieproblemen, feedback geven en het
vaststellen van de opleidingsbehoefte.

Handleiding voor reisleiders en reizigers
Boek
Locatie: Antwerpen
Een goede groepsleider is van alle markten thuis;hij is psycholoog, diplomaat, wandelende encyclopedie en heeft
een portie gezond verstand. Het boek is opgebouwd uit 5 DO s en 5 don ts. Vlot geschreven met nuttige tips en
fijne anecdotes.

Handleiding waarden- en normenspel
Boek
Locatie: Hasselt, Antwerpen, Mechelen, Gent
Hulpmiddel om een gesprek over waarden en normen op gang te brengen.

Handreiking aan jongeren: Er zit muziek in!
Boek
Locatie: Hasselt
Liederen rond volgende thema's: vrede - leven - verliefd zijn - dood - toekomst - vrijheid - hoop - eenzaamheid thuis vriendschap - engagement - afscheid - natuur.

Handreiking voor de catechist
Boek - Vormselcatechese
Locatie: Gent
Deze bundel wil een werkinstrument zijn voor catechistenploegen. Het is een map met losse bladen met veel tips
die reeds zijn uitgetest. De documenten zijn ingedeeld volgens verschillende rubrieken die je zelf kunt aanvullen.

Hart
Boek - gezocht - verloren - gevonden
Locatie: Mechelen
Prentenboek over liefde, echtscheiding en co-ouderschap. Een trilogie met ridders, reuzen en prinsessen.

Hartslag
Boek
Locatie: Antwerpen
Een delicaat verhaal over liefde, vriendschap en groeipijnen

Hé doe je mee: Even kennismaken?
Boek - Deel 1
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Brussel
Interactieve werkvormen ivm kennismaking voor het basisonderwijs en jeugdwerk

Hé doe je mee? Groepjes maken
Boek - Deel 2
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Brussel
Interactieve werkvormen rond groepsvorming voor het basisonderwijs en het jeugdwerk

Hé doe je mee? Kringgesprekken
Boek - Deel 4
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Interactieve werkvormen rond kringgesprekken voorhet basisonderwijs en jeugdwerk

Hé doe je mee? Voel je goed in de groep!
Boek - Deel 3
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Interactieve werkvormen rond groepsvorming voor het basisonderwijs en het jeugdwerk

Heb je me lief?
Spel
Locatie: Hasselt
‘Zie je me graag?’, ‘Hou je van mij?’, ‘Heb je me lief?’ – Allemaal hebben we deze vraag wel eens voorgelegd aan
één van onze ouders, aan een broer of zus, aan een goede vriend of vriendin of aan iemand anders die we heel
graag zien. Wist je dat Jezus, nadat Hij verrezen was, diezelfde vraag gesteld heeft aan Simon Petrus? In deze
werkvorm kunnen jongeren op een leuke manier aan de slag gaan rond vriendschap, relaties en liefde.

Heb mij lief!
Boek - Over bevestiging en geborgenheid
Locatie: Antwerpen
In dit boek werkt de schrijfster de (onbewuste) motivaties van ons denken en handelen uit. De pijn die wij hebben
ervaren door ons niet bevestigd, geaccepteerd en geliefd te weten, wordt geanalyseerd. Het is een praktisch
gericht boek met vele voorbeelden. Het is een gids voor iedereen die geconfronteerd wordt met psychische nood,
zowel bij zichzelf als de ander.

Heel de wereld
Boek
Locatie: Antwerpen
Kijken, associëren, vertellen en de fantasie de vrije loop laten. De beelden rijgen aan elkaar, details worden
overgenomen, veranderd, verder ontwikkeld. Zo ontstaan talloze verhalen. Elk verhaal is anders. De gebruikte
grafische technieken zijn even verscheiden als de wereld zelf. Het boek is rijk aan ondeugende knipogen naar
gelijkenissen tussen alledaagse dingen. Het is een creatief prentenboek dat blijft betoveren: de beelden roepen
herinneringen op aan momenten die tellen en geven een ontwapenend beeld van de hele wereld

Heerlijk Relaxed
Boek
Locatie: Antwerpen
Heerlijk relaxed is een toegankelijk en handige handleiding om te leren ontspanne; hoe bestrijd je stress en krijg je
rust in deze hectische wereld

Heilig Vuur
Audiovisueel - vlammende CD voor het vormsel
Locatie: Mechelen
CD met 13 liedjes voor vormselviering of naamopgave bij het vormsel. Bij de CD hoort ook een boekje met
partituren

Heilige Damiaan - Van boerenzoon tot heilige
Boek
Locatie: Mechelen

Heilige Damiaan - Wij melaatsen
Boek
Locatie: Mechelen

Helden baksels
Boek - Bijbels-verhalend kinderkookboek
Locatie: Mechelen
Heldenbaksels is een verrassend verhalend kinderkookboek. Tien eigentijdse vertellingen over helden uit de Bijbel
met tien recepten die tot je verbeelding spreken.

Help
Spel
Locatie: Antwerpen
Anne, Greet, Ferrid, Tom, Anja en Piet zijn jongeren zoals jullie. Maar hun leven is zeker niet saai of alledaags. Op
zeer persoonlijke en moeilijke vragen of problemen moeten zij zelf een antwoord weten te vinden. In 'Help' moeten
jullie hen een handje helpen. Kies een personage en zoek in drie opeenvolgende situaties een organisatie of dienst
die hen kan helpen.

Help JIJ mij leven tot ik sterf?
Boek
Locatie: Mechelen, Antwerpen
Het boek geeft het verhaal van mensen die terminale zieken bijstaan. Het is een vraag aan mensen om liefde en
meevoelen. Maar deze vraag is ook aan God gericht, vanuit een diep besef dat Hij ons nabij blijft en helpt leven.

Help, ik geloof
Boek
Locatie: Antwerpen, Gent
Mensen zitten met heel wat fundamentele vragen over geloven maar durven ze amper te stellen. Al deze vragen
maken het de mens moeilijk om nog te geloven. Met dit boekje doet Kolet Janssen een poging om op enkele van
deze vragen een eerlijk antwoord te geven. De vragen worden opgesplitst in drie grote hoofdstukken. Het begint
met de theoretische mogelijkheid van het geloof en het bestaan van God. Dan hoe een mens het geloof een plaats
kan geven in zijn leven. En tenslotte zijn er vragen rond de Kerk

Helpen bij verlies en verdriet
Boek - Een gids voor het gezin en de hulpverlener
Locatie: Antwerpen, Gent
Dit boek is een gids niet alleen voor hulpverleners maar ook voor vrienden, familieleden van rouwenden en mensen
in verdriet. Het wil hen helpen om elkaar meer tot steun te zijn en het biedt bruikbare inzichten geïllustreerd met
talrijke herkenbare voorbeelden uit het dagelijkse leven

Hemels is de aarde
Audiovisueel
Locatie: Hasselt

Hemels verdriet
Boek
Locatie: Antwerpen
Bij de zesjarige Luka wordt kanker geconstateerd. Negen maanden later overlijdt hij. In dit boek schrijft zijn
moeder het integere verhaal van deze laatste maanden. Ze schrijft ook over een dimensie die boven het medische
circuit uitgaat: een werkelijkheid die verder reikt dan het fysieke.

Heradem dit leven
Boek
Locatie: Antwerpen
Steeds vaker spreken familieleden of vrienden tijdens een afscheidssamenzijn of geven zij vorm aan een viering.
Dit boek waarin de verschillende onderdelen van een afscheidsviering besproken worden en waarin een aantal
afscheidsdiensten als geheel in beschreven staan wil daarbij een handleiding zijn

Herinnering aan
Boek
Locatie: Antwerpen
Herinnerings(werk)boekje voor kinderen n.a.v. een overlijden

Herinneringen aan een geliefde
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen
In dit boek wordt het rouwproces vanuit een andere hoek bekeken. Het is belangrijk om in tijden van verlies en
rouw, tijd te maken om te herinneren. Zo vind je de overledene terug op een andere manier en maak je ruimte
voor vernieuwde levenskracht

Herinneringsboek
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Praktisch werkboek waarmee je met kinderen van de basisschool aan de slag kan om herinneringen een mooie
plaats te geven bij het verlies van een broer of zus.

Herinneringsboek voor kleuters
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Praktisch werkboek waarmee je met kleuters aan de slag kan om herinneringen een mooie plaats te geven bij het
verlies van een broer of zus.

Herinneringsboekje met hartekaartjes
Boek
Locatie: Mechelen
Doos met daarin een herinneringsboekje, waarin je met je verdriet mag doen wat je maar wilt : schrijven,
tekenen,...
En omdat je verdriet en pijn vooral in je hart voelt, zitten er ook hartekaartjes bij die je hart een beetje troosten.
De kaartjes tonen hoe je verdriet kan tekenen, en je kan er ook spelletjes mee doen.

Herinneringskaartjes
Spel
Locatie: Mechelen
kaartjes in de vorm van een bloem, met daarop woorden (zoals begrip, kiezen, luisteren, schoonheid, zorg, ...)
voor elke dag, om te onthouden, te voelen, te doen.

Het avontuur van liefde, intimiteit en seks
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit boek vertelt op poëtische wijze over het avontuur dat seks is: aandacht, initimiteit, sensualiteit en liefde zijn
daarbij belangrijke componenten om te genieten van elkaar

Het begon met licht
Boek - Bijbelverhalen voor groot en klein
Locatie: Gent, Mechelen
Kinderbijbel die je meeneemt in de geschiedenis van de vriendschap tussen God en de mensen

Het beloofde land
Boek
Locatie: Geen.
Dit boek is een kijk- en leesboek dat de levendige poëzie van Willem Wilmink op boeiende wijze combineert met
het veelkleurige werk van de schilder Ton Schulten. Met een simpel woord of korte omschrijving schetst Wilmink
een voor iedereen herkenbaar beeld. Schulten kan dit eveneens maar gebruikt het schilderij als medium

Het Beursspel
Spel
Locatie: Gent
Het spel handelt over de kloof tussen arm en rijk, welke de oorzaken van die ongelijkheid kunnen zijn en welke
oplossingen we als groep kunnen geven. Het beursspel wil laten ervaren welke enorme, bijna onoverbrugbare kloof
er is, en hoe je je in die positie van rijk en am voelt.

Het bezorgde musje
Boek
Locatie: Mechelen
Voorleesboek voor kinderen tussen 3 en 6 jaar, over een erg bezorgd musje, dat op een dag iets heel belangrijks
ontdekt

Het boek Job
Boek - verwoord en verbeeld
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Een creatieve weergave van het bijbelboek Job

Het Boek To Go
Boek - Het Nieuwe Testament met Psalmen en Spreuken
Locatie: Hasselt

Het boek van de dood
Boek
Locatie: Mechelen

Het boek van de troost
Boek - Met kinderen denken over afscheid & verlies, leven & geluk
Locatie: Mechelen, Antwerpen
Dit ´boek van de troost´maakt verdriet én geluk bespreekbaar. Het staat vol herkenbare verhalen, getuigenissen
en gedichten over de dood, afscheid, rouwverwerking, vriendschap, levensblijheid en geluk.
Voor kinderen vanaf 10 jaar.

Het boek van de vriendschap
Boek
Locatie: Antwerpen, Hasselt
Dit kleine boekje in een leuke lay-out neemt ons mee in het mysterie van de vriendschap adhv. citaten, teksten,
wijsheden

Het boekje over liefde
Boek
Locatie: Antwerpen
Isa Belletje heeft veel te zeggen over hoe leuk het leven is... vooral over de liefde!
Laat je wensen uitkomen!

Het Chiroboek
Boek
Locatie: Hasselt
Het Chiroboek werd met Krinkel in 1995 uitgegeven.
Je rijdt ermee langs de bezienswaardigheden van het Chirolandschap.
Het vertrekpunt is waar Chiro voor staat.
Langs landelijke routes staat het boek stil bij hoe Chiro werkt en komt het boek tot de feeërieke vergezichten van
de maatschappelijke standpunten die de Chiro inneemt vanuit de Chirowaarden.
Een niet te missen reis voor de Chiroliefhebber!

Het deugdenspel
Spel - 52 bouwstenen van het karakter
Locatie: Hasselt
Het deugdenspel maakt je op een speelse en motiverende wijze bewust van de bouwstenen van je karakter.
Eigenschappen zoals, eerlijkheid, concentratie, moed en respect worden helder en bondig uitgelegd. Je kunt de 52
deugdenkaarten overal gebruiken: thuis, op school en daarbuiten. Deugden inspireren, confronteren,
ondersteunen, troosten, bemoedigen en verbinden.

Het drama van de Dodengang
Boek - de hel van het Ijzerfront
Locatie: Brussel
boek over de Dodengang, de loopgraven tijdens de Eerste Wereldoorlog

Het Ecospel
Spel
Locatie: Gent
Spel met als doel het verduidelijken van de betekenis van 'Christelijke zorg voor de Schepping' en het bevorderen
van het ecologisch bewustzijn

Het ei van mama
Boek
Locatie: Antwerpen
Mama en papa willen met de kinderen praten over de Dinges des levens. Maar hoe begin je aan zoiets als seksuele
voorlichting? En, erger nog, weten ze zelf wel hoe kinderen gemaakt worden? Wat zij zoal verzinnen slaat helemaal
nergens op. Maar de kinderen laten zich niks wijsmaken. Seksualiteit is voor veel ouders een moeilijk bespreekbaar
onderwerp. Dit grappige prentenboek helpt ze over de schroom heen

Het evangelie volgens dichters
Boek - bloemlezing uit de Nederlandstalige poëzie
Locatie: Antwerpen, Mechelen
200 verzen van 80 dichters, geordend volgens de struktuur van de evangelies.

Het evangelie volgens Pilatus
Boek
Locatie: Gent
Eén van de meest opvallende figuren uit de bijbel is Pontius Pilatus, de Romeinse stadhouder die Jezus
veroordeelde en daarna zijn handen in onschuld waste. In dit boek wordt eerst het levensverhaal van Jezus
beschreven, daarna geeft Pilatus zijn versie van de feiten in brieven aan zijn broer Titus. Hij vertelt over zijn
worsteling met het stadhouderschap van de moeilijke provincie Judea, de joodse schriftgeleerden en Jezus zelf.

Het feest van de navolging
Boek - Groeien in spiritualiteit
Locatie: Mechelen
De eeuwen door hebben mensen geestelijke oefeningen gebruikt om, in hun omgang met God, zich voor Hem te
kunnen openen : meditatie, gebed, vasten, studie, eenvoud, stilte, ...
In dit boek worden de bijbelse en kerkelijke achtergronden van deze oefeningen in kaart gebracht.

Het Feest van Pasen
Boek
Locatie: Mechelen

Het feestenboek voor de jeugd
Boek
Locatie: Hasselt
Met 'Het feestenboek voor de jeugd' is het de opzet van de auteur om jonge mensen, hun ouders en leerkrachten
te laten weten wat ze precies vieren. Nieuwjaar, Valentijnsdag, carnaval, Pasen, de Eerste- en Plechtige Communie,
Moeder- en Vaderdag, Halloween, Sinterklaas, Kerstmis. komen allemaal aan bod.
Van al die feesten wordt de heidense of christelijke oorsprong geschetst. Daarnaast worden al de gebruiken die
nauw met die feesten verbonden zijn, uitvoerig belicht. Vanwaar komt het nieuwjaarszingen? Waarom verkleden
mensen zich met carnaval en zetten zij maskers op? Hoe komt het dat Valentijnsdag de dag der geliefden is? Hoet
zit het met de verlichte pompoenen met Halloween en de chrysanten op het graf met Allerheiligen? Waarom vieren
mensen hun verjaardag? Tevens wordt gezocht of andere landen en wereldgodsdiensten gelijkaardige feesten
kennen. Viert een jood bijvoorbeeld Nieuwjaar en carnaval en een moslim Halloween en Kerstmis?
Een verhelderend boek met kleine tekeningen vol megaleuke weetjes vanaf ca. 11 jaar!

Het Ganzenbord
Spel - Een wijsheidsspel
Locatie: Gent
De essentie van het spel is het beeld van de levensweg, die elke mens, echter elk op zijn eigen wijze gaat.

Het gebed van een kikker
Boek - Met verhalen op verhaal komen
Locatie: Antwerpen, Brussel
Elke mens is voortdurend op zoek naar de waarheid, omdat die waarheid de enige weg is naar bevrijding, naar
levensvreugde. Wanneer men echter de waarheid hoort, wijst men ze dikwijls af, uit schrik. Grote spirituele
boodschappers als Boeddha en Jezus kenden die angst, en ze gebruikten de magische woorden:'Er was eens...' om
er de waarheid in te verpakken. Want niemand kan weerstaan aan een goed verhaal. Het gebed van een kikker
bevat meer dan 100 dergelijke verhalen die elk op hun beurt zeer leesplezierig zijn en ook een boodschap dragen.
Geniet van deze spitsvondige en wijze verhalen, die de auteur uit verschillende culturen heeft verzameld. Vindt u
de achterliggende boodschap niet, dan zullen ze u zeker ontspannen. Heeft u ooit advies nodig, of zoekt u een
uitweg uit een probleem, dan schiet het verhaal u misschien weer te binnen, en brengt de achterliggende
boodschap u een beetje dichter bij de waarheid.

Het gebed van Jezus
Boek - Overdenkingen bij het Onze Vader
Locatie: Geen.
Gedachten over het Onze Vader, die ook als dagboek te lezen zijn.

Het gebeurde in de kerstnacht
Boek
Locatie: Mechelen
Sfeervol kerstverhaal op rijm, waarin dieren de komst van Jezus vertellen. Voor kinderen van 3 - 5 jaar.

Het geheim van de kaarten
Boek
Locatie: Hasselt

Het geheim van het vuur
Themakoffer - Een koffer vol materialen om bezig te blijven met God in jouw leven
Locatie: Brussel, Antwerpen, Mechelen, Gent
Speciaal voor tieners met spirit. Nu je tiener bent, begin je te geloven op een persoonlijke manier. Hiervoor kun je
gerust je licht opsteken bij mensen die in Gods liefde geloven. Je bent immers niet alleen.

Het geloofsgesprek
Boek - Handreiking voor bezinning en gesprek
Locatie: Mechelen
Centraal in dit boek staat de stelling dat mensen al vertellend leven en geloven met elkaar verweven. De
"methode" die in dit boek wordt onderbouwd en uitgewerkt is bruikbaar voor alle groepen die actief zijn in parochie
en gemeente. Geloofsgesprek heeft zijn diensten al bewezen.

Het gewone met Liefde
Boek - Jan Berchmans 1599 - 1621
Locatie: Mechelen

Het graf is leeg
Boek - Prentenbijbelboekje
Locatie: Mechelen
Verhaal over het lege graf, uit de Prentenbijbel. Het boekje bevat een dvd met een animatiefilmpje van het verhaal.

Het groot Bijbels handboek
Boek - Praktische informatie voor jong en oud
Locatie: Mechelen

Het groot citatenboek van de 21ste eeuw
Boek
Locatie: Hasselt
Dit citatenboek verzamelt 3333 leuke, mooie, originele...uitspraken uit het voorbije decennium. Naast de klassieke
trefwoorden als liefde, leven, mannen en vrouwen, komen ook actuele onderwerpen als hoofddoeken, integratie,
internet en de opwarming van de aarde uitvoerig aan bod.
Het is een handig naslagwerk voor iedereen die een tekst of speech wil schrijven. Met auteursindex en
bronvermelding. De gepaste mix van ernst en humor, filosofie en ironie, maken van deze collectie ook een zeer
aangenaam boek om in weg te dromen. Met honderden quotes van hedendaagse schrijvers, politici, cabaretiers,
stand-upcomedians, filosofen, acteurs en journalisten uit binnen- en buitenland. Van Woody Allen tot Carlos Ruiz
Zafón, van Pieter Aspe tot Joost Zwagerman, van Frank Zappa tot Alain de Botton.

Het grootste citatenboek ter wereld
Boek - 35.000 inspirerende uitspraken
Locatie: Brugge

Het grote avontuur van God en mens
Boek - Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen
Locatie: Antwerpen, Brugge, Gent
Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen: een selectie uit het OT en NT

Het grote Beïnvloedingsspel
Spel
Locatie: Hasselt
Dit spel is gebaseerd op de Roos van Leary. Met dit interactiemodel krijg je inzicht in interactiepatronen en leer je
efficiënter omgaan met lastig gedrag van anderen. Het beïnvloedingsspel is leuk, nuttig en vooral zeer leerzaam
voor leidinggevenden, trainers, docenten en iedereen die meer wil weten over zijn eigen gedrag en dat van
anderen

Het grote bijbelvragenboek
Boek - een quiz voor elke dag
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Dit boek met 1800 vragen is voor jong en oud een prachtig hulpmiddel om al doende en spelenderwijs de bijbel
beter te leren kennen. Je kan jezelf testen, je thuis, je vrienden, je school, om zo de bijbelkennis van al wie je
aanspreekt om mee te quizzen, te vergroten.

Het grote boek van de vriendschap
Boek
Locatie: Hasselt
Je kunt leven zonder vrienden. Er zijn mensen die nooit een echte vriend of vriendin vinden. Maar het is heerlijk als
je een echte vriend of vriendin hebt. Dit komt echter niet vanzelf. Je moet er actief op zoek naar gaan en er ook
hard aan werken. Dit boek wil daarbij een wegwijzer zijn. Het brengt vele teksten vol wijsheid, verrijkt met
beroemde, vaak verrassende citaten, vlot leesbaar verpakt en in een originele vormgeving met fraaie illustraties
van Annelies Fraeyman.

Het grote boek van vergeten prinsessen
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit boek vertelt je over prinsessen als Assepoester en heel wat andere bekenden. Maar net zoveel over onbekende
prinsessen. Onterecht vergeten prinsessen als Maankwartier, Jazzyezze, Doremi of het chinese Efemeertje die zo
goed verstopt zijn dat ze zelf niet meer weten wie ze zijn... De schrijver geeft alle vergeten prinsessen hun
verdwenen leven terug.

Het grote knuffelboek
Boek
Locatie: Antwerpen
Het grote knuffelboek bevat een schat aan knuffels: heerlijk zachte, lekker langzame, gemakkelijke, wilde,
voorzichtige en nog veel meer... Een knuffelig prentenboek voor jonge (en iets oudere) knuffelaars

het grote moment is nu heel dichtbij! (CD)
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
http://www.eenfijnedag.be/hetgrotemoment.php

het grote moment is nu heel dichtbij! (teksten en partituren)
Boek
Locatie: Mechelen
http://www.eenfijnedag.be/hetgrotemoment.php

Het grote stripboek van de bijbel
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
De bekendste bijbelverhalen in strip-vorm.

Het grote verbondspel
Boek
Locatie: Geen.
Bordspel om de armoedeproblematiek bespreekbaar te maken en na te denken over manieren van omgaan met
armoede of met mensen op de rand van de samenleving in het licht van ons geloof

Het grote verbondspel
Spel
Locatie: Hasselt,
Bordspel om de problematiek rond armoede bespreekbaar te maken en na te denken over manieren van omgaan
met armoede of met mensen op de rand van de samenleving in het licht van ons geloof.

Het grote zwijgen
Boek - Een beschouwing over dood, geloof en herinnering
Locatie: Geen.
Dr. Herman De Backer doet in dit boek een poging om zijn intellectuele testament op papier te zetten. Hij bekijkt
de dood en het geloof vanuit filosofisch-historische hoek

Het hart van het christendom
Boek - Modern geloof en de traditie
Locatie: Mechelen
Warm en inspirerend betoog voor het niet-letterlijke geloof in de Bijbel.

Het Heilige Geest Spel
Boek
Locatie: Geen.
‘De bijzondere gaven zijn verschillend, maar ze worden gegeven door dezelfde Geest. De taken zijn verschillend,
maar ze worden opgedragen door dezelfde God. De activiteiten zijn verschillend, maar ze worden ontplooid door
dezelfde God, Die alles in ons allen bewerkt.
De Geest openbaart Zich door elk van ons, tot welzijn van de hele gemeente.
De vrucht van de Geest (naar Gal 25, 23) is een tastbare manifestatie van een Christelijk getransformeerd leven.
Om als gelovigen naar volwassenheid te kunnen groeien, moeten wij de eigenschappen van de negenvoudige
vrucht bestuderen en begrijpen, dat doen we aan de hand van dit spel.
Doel van het spel:
Verzamel zo veel mogelijk Vruchten van de Heilige Geest.
Spelverloop:
Leg de blauwe kaarten met de opdracht naar beneden. Neem een van de lange blauwe kaarten en lees de uitleg
van de ‘Vrucht van de Geest’ die op die kaart staat. Bij elke vrucht staat ook een opdrachtje. Voer de opdrachten
uit. Indien nodig staat er hieronder extra uitleg.

Het Heilige Geest spel
Spel
Locatie: Hasselt

Het Heiligenboek
Boek - Levenswijsheid van honderd en enige heiligen
Locatie: Mechelen
Dit boek vertelt over sterke figuren uit de kerkgeschiedenis, zowel bekende als minder bekende heiligen, ook uit
België en Nederland. Ze tonen hun geestelijke rijkdom en omvangrijke levenswijsheid. Ze herinneren ons eraan dat
ieder mens geroepen is om heilig te worden.

Het hoofd van Marieke
Boek
Locatie: Antwerpen
Kun jij de oren van Marieke zien? Iedereen kan ze zien. Iedereen ziet de buitenkant. maar het hoofd van Marieke
heeft ook een binnenkant, heel diep binnenin. Niemand, helemaal niemand kan die binnenkant zien. Want die
binnenkant, dat is alles wat Marieke denkt en verzint ..

Het hoogste woord
Boek - Bespiegelingen bij bijbelteksten
Locatie: Antwerpen
52 interviews prachtig gebundeld met foto's van kunstenaar Maurice van der Molen
inspirerend voor momenten van bezinning

Het introverte type: een stille kracht
Boek
Locatie: Antwerpen
Ongeveer 30% van de wereldbevolking is introvert.
De theorie in het boek wordt afgewisseld met testjes, anekdotes, voorbeelden, adviezen en praktische
toepassingen. Dit maakt het heel herkenbaar voor lezers, of ze nu zelf introvert zijn of omgaan met dit type mens.

Het is feest vandaag!
Boek - 20 liedjes voor gedenk- en feestdagen
Locatie: Mechelen
Bladmuziek + bijhorende CD met kinderliedjes voor kerkelijke en andere feesten. Voor kinderen van 4 - 10 jaar.

Het jaar van de ganzen
Boek
Locatie: Gent
Inspiratie voor dit boek vond de schrijfster in de dagelijkse omgeving. Het is een schat aan vrolijke observaties,
vriendelijke ontmoetingen, maar ook wijze bedachtzaamheid.

Het Kerst Kinderbijbel Liedjesleesboek
Boek - Het complete kerstverhaal en 25 kerstliedjes
Locatie: Mechelen
Kerstverhalen en kerstliederen voor kinderen van 4 - 9 jaar.

het Kerstverhaal
Spel - Het Spel
Locatie: Gent
Spelenderwijs leren de kinderen het kerstverhaal met zijn belangrijkste personages kennen. Hierbij wordt niet
tegen elkaar, maar met elkaar gespeeld

Het Ketiboek
Boek
Locatie: Geen.
Een boek voor alle begeleiders van 14-16-jarigen in het bijzonder de ketileiding van de Chiro.

Het kind van Noach
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Joseph wordt op zijn zevende jaar opgevangen door vader Pons, een eenvoudig en rechtvaardig man die niet alleen
levens wil redden. Hij probeert de toekomst veilig te stellen in een wereld die door een zondvloed van geweld
wordt bedreigd

Het kindje in de stal
Boek
Locatie: Antwerpen
Een eenvoudige versie van het kerstverhaal, met kleurrijke prenten. Aanbevolen voor jonge kinderen

Het kleine boek bidden
Boek
Locatie: Mechelen
100 gebeden : gebeden van het hart, zegenbeden, gebeden voor het ritme van de tijd, gebeden om tot meditatie
en bezinning te komen

Het kleine boek GELOOF
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit boekje over de wereld van het geloof dat eindeloos hoog, breed en diep reikt

Het kleine boek geluk
Boek
Locatie: Antwerpen
Niemand is geboren om ongelukkig te zijn. Vanuit deze overtuiging geeft de auteur inhoud aan dit boekje en dit
opgebouwd in 6 deelthema's. De teksten zelf hebben een bijzonder effect wanneer je leven van alledag een keer
somber of al te jachtig wordt

Het kleine boek van het geloven
Boek
Locatie: Mechelen
Hoe kom je tot een krachtiger en dieper geloof? Grün probeert een helder antwoord te formuleren, gebaseerd op
zijn rijke theologische en psychologische ervaring in het begeleiden van mensen.

Het kleine boek vreugde
Boek
Locatie: Antwerpen
Een nieuw boekje uit de reeks van het kleine boek. Een gids die je toont hoe je levensvreugde en geluk vindt. Dat
geluk ligt niet verborgen onder een steen ergens in de Pyreneeën, dus daar moet je niet gaan zoeken. Vreugde ligt
verborgen in kleine dingen, zoals in dit kleine boekje dat met korte tekstjes een leidraad wil zijn naar een
vreugdevol en gelukkig leven.

Het kleine boekje LIEFDE
Boek
Locatie: Antwerpen
Een boekje om meer te weten over liefde, over liefde geven, en liefde krijgen

Het kleine boekje van het GOEDE LEVEN
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit boekje bevat de wijsheid over de belangrijkste waarden en vragen in het leven. De auteur put uit de spirituele
en filosofische tradities van het christendom en het oosten.

Het kleine sterven
Boek
Locatie: Antwerpen, Gent
Wat in dit documentaire verhaal over kinderen en de dood centraal staat, zijn de gevoelens en gedachten van
kinderen en volwassenen, die op het scherp van de snee leven. Het gaat over het leven met een doodziek kind,
over het moederinstinct en de noodzaak om een kind los te laten, over doodsangst en doodsverlangen, over
afscheid nemen en zelf het moment van sterven kiezen, over kinderen die terugkomen na hun dood, over puin
ruimen na een overlijden.

Het Knuffelboek
Boek
Locatie: Geen.
Knuffelen kan iedereen. En wie vindt dat hij of zij niet genoeg knuffelt, kan het leren met dit boek.

Het laatste anker
Boek - 300 gedichten over dood en wat troost
Locatie: Antwerpen
Het laatste anker is een verzameling van 300 gedichten over vallen, sterven en verrijzen, over dood en wat troost
uit de hele wereld

Het laatste raam
Boek - Werken in een huis waar mensen sterven
Locatie: Gent
De auteur laat de lezer meelopen in een tehuis waar mensen sterven. Het boek geeft een sfeerbeeld voor wie in de
zorgsector werkt.

Het labyrinth: model voor een speurtocht naar levenswijsheid: voor
(begeleiders van) jongerengroepen van 16 t/m 20 jaar in het jeugden jongerenwerk
Boek
Locatie: Geen.

Het land onder de regenboog
Boek - Verhalen uit het Oude Testament
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Brugge, Gent
Dit boek is opnieuw een staaltje van vertelkunst van de man die honderdduizenden mensen op een andere manier
naar de bijbel liet kijken. In dit boek brengt hij zo eenvoudig en helder mogelijk de verhalen, die het hart vormen
van het oude testament (Genesis, Exodus, Deuteronomium, Numeri), dichterbij.

Het leven gaat verder, zeggen ze
Boek - Lotgenoten in rouw ontmoeten elkaar
Locatie: Hasselt
´Het leven gaat verder.´ Vaak de laatste zin van een gesprek met iemand die een geliefde verloren is. Niet kwaad
bedoeld, maar wel pijnlijk. Want de wereld staat stil na de dood van een dierbare. Men verdrinkt in verdriet. En
niemand lijkt dat écht te willen begrijpen. Men draait het hoofd weg van het betraande gelaat. Behalve lotgenoten
misschien. Mensen die worstelen met dezelfde woede en pijn, met hetzelfde gevecht tussen verstand en emotie,
met dezelfde vragen naar zingeving. Verwerken kan niemand voor een ander doen. Maar anderen kunnen je wel
steunen. Het leven gaat verder, zeggen ze toont hoe rouwgroepen troost en wat hoop kunnen bieden.
Wat is rouwen precies? Hoe werkt een rouwgroep? Hoe kan ik er terecht? Op een heldere manier schetsen de
auteurs de doelstellingen, de werking en de effecten van lotgenotengroepen voor rouwenden. Uit de vele
aangrijpende getuigenissen en brieven kunnen zowel nabestaanden als spontane en professionele hulpverleners
moed en inspiratie putten.

Het leven komt later
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit boek gaat over een zestienjarig meisje dat leeft in afwachting van een leven dat moet beginnen, terwijl haar
leven volop aan de gang is. Het gaat om het vinden van je identiteit, erbij horen, om een zoektocht onder je
vrienden om je echte vrienden te vinden, om overrompeld te worden door een liefde die je niet verwacht en in het
begin eigenlijk ook niet wenst, een homoseksuele liefde

Het Leven van Jezus
Spel - Doorheen de evangelies
Locatie: Mechelen

Het Licht op ons pad
Boek - Begeleidersboek 13 - 15 jaar
Locatie: Mechelen, Gent

Het Licht op ons pad
Boek - Werkboek 13 - 15 jaar
Locatie: Mechelen, Gent

Het Licht op ons pad
Boek - Begeleidersboek 16+
Locatie: Mechelen, Gent

Het Licht op ons pad
Boek - Werkboek 16+
Locatie: Mechelen, Gent

Het Licht op ons pad
Boek - Begeleidersboek 10 - 12 jaar
Locatie: Mechelen, Gent

Het Licht op ons pad
Boek - Begeleidersboek 10 - 12 jaar
Locatie: Mechelen, Gent

Het Licht op ons pad
Boek - Werkboek 10 - 12 jaar
Locatie: Mechelen, Gent

Het Licht op ons pad
Boek - werkboek 4 - 6 jaar
Locatie: Mechelen, Gent

Het Licht op ons pad
Boek - Begeleidersboek 7 - 9 jaar
Locatie: Mechelen, Gent

Het Licht op ons pad
Boek - werkboek 7 - 9 jaar
Locatie: Mechelen, Gent

Het Licht op ons pad
Boek - Begeleidersboek 4 - 6 jaar
Locatie: Mechelen, Gent

Het licht van de schepping
Boek - De religiositeit van de beeldcultuur
Locatie: Brugge, Gent

Het lied van de liefde
Boek
Locatie: Mechelen
De liefde wordt bezongen in tal van liederen. Ook in het Oudtestamentische Hooglied en in Paulus´ lofzang op de
liefde. Anselm Grün geeft een diepzinnige uitleg van deze bijbelse hoogliederen

Het lied van de vogel
Boek - Met verhalen op verhaal komen
Locatie: Antwerpen
Verhalen uit verschillende tradities (christelijke verhalen, boeddhistische verhalen, zenverhalen, chassidische
verhalen, Russische en Chinese verhalen, hindoeverhalen, soefiverhalen, oude en moderne verhalen). Elk van deze
verhalen bezitten een innerlijke diepte die de lezer geestelijk kan doen groeien.

Het liefste wat ik heb
Boek - de mooiste gedichten over ouders en kinderen
Locatie: Antwerpen
Het liefste wat ik heb volgt de weg van het kind in liefdevolle gedichten. Van de geborgenheid in mama\'s buis en
de allereerste schreeuw, over jaren vol spelen en stout zijn tot het moment dat ouders moeten loslaten en
kindereb hun eigen weg gaan.

Het Magnifiekspel
Spel - Op tocht met Maria
Locatie: Hasselt
Dit bordspel neemt je mee op weg met Maria. Even stilstaan bij de figuur Maria, haar verhaal en rol in de Bijbel.

Het nieuwe groeit
Boek - Radicale veranderingen in de Kerk
Locatie: Gent
Dit boek is een ondersteuning van radicale veranderingen in de kerk. De auteurs verwijzen naar eisen die 30 jaar
geleden tijdens het tweede Vaticaans concilie werden geformuleerd, maar waaraan nog niet voldaan werd: andere
structuren die minder klerikaal zijn en meer tegemoetkomen aan de waarde van mannen en vrouwen, dichter bij
de beleefde religiositeit komen, versterking van geloofs- en levensmoed, minder macht in de kerk.

Het nieuwe missaal: deel B
Boek
Locatie: Gent
De teksten uit de woorddienst voor zon- en feestdagen rond de jaren 1970

Het Nieuwe Testament
Boek - Willebrordvertaling
Locatie: Gent
Het Nieuwe Testament omvat naast de 4 evangeliën ook de Handelingen van de Apostelen, de brieven en het boek
der Openbaring.

Het Nieuwe Testament leren lezen
Boek - Achtergronden - Methoden - Hulpmiddelen
Locatie: Mechelen
Het Nieuwe Testament is ontstaan in een wereld die grondig verschilt van de onze. Kennis van die wereld is
noodzakelijk om de bijbelse boodschap te kunnen verstaan.
Dat het Nieuwe Testament een oud boek is, roept ook de vraag op naar de betrouwbaarheid ervan.
Hoe wordt het Nieuwe Testament als gezaghebbend boek voor geloof en ethiek ontvangen en verstaan?

Het onze vader
Audiovisueel - Je hoeft niet alleen meer te zijn!
Locatie: Mechelen
HET ONZE VADER is het vervolg op de eerder verschenen dvd PSALM 23. Ook nu is pastor, filmmaker en historicus
dr. Ken Curtis de presentator en zijn de opnamen gemaakt in Israël, op locaties die een belangrijke rol speelden in
het leven van Jezus. Het Onze Vader is veel meer dan alleen een gebed, het is een manier van leven. Curtis
benadrukt hoe bijzonder het is dat God onze Vader wil zijn en wij als Zijn kinderen met alles bij Hem terecht
kunnen. De subtitel van de serie luidt niet voor niets: Je hoeft niet meer alleen te zijn. De dvd telt tien
hoofdstukken van elk acht minuten en ieder hoofdstuk brengt je dichter bij de kern van dit zo bekende gebed. De
hoofdstukken zijn bijzonder compleet en laten stuk voor stuk zien hoe God als een echte Vader voor ons zorgt en
ons geeft wat we nodig hebben, hoe onze situatie ook is. En de presentator heeft recht van spreken. Een aantal
jaar geleden werd bij hem kanker geconstateerd. Hij verwerkt zijn ervaringen met deze ziekte in de dvd, waardoor
de inspirerende studies voor mensen die met dezelfde ziekte te kampen hebben, een extra dimensie hebben. HET
ONZE VADER is geschikt voor zowel persoonlijk als groepsgebruik. De hoofdstukselectie maakt het navigeren langs
de diverse videofragmenten bijzonder makkelijk. Verder is er een (gratis) studiegids beschikbaar.

Het opgroeiboek voor jongens
Boek
Locatie: Antwerpen
In dit boek vinden puberjongens en hun ouders informatie over: de groei en veranderingen in hun lichaam, de
voortplantingsorganen, de kikker in de keel, lichaams-en aangezichtshaar, de puberteit bij meisjes. De auteur gaat
in op vele vragen zoals de lengte van de penis, goede en slechte eetgewoonten, lichaams- en gewichtstraining,
misbruik van steroïden, acnébehandelingen. Ze geeft daarenboven cruciale info over aids, geslachtsziekten en
voorbehoedsmiddelen

Het Paasverhaal
Audiovisueel - De Bijbel in blokjes
Locatie: Hasselt
Beleef dit bijzondere Paasverhaal vertelt in Legoblokjes.

Het pest actie plan
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit verhaal schetst subtiel de kwetsbaarheid van wie getreiterd wordt en de genadeloosheid van pesterijen die voor
je het weet uit de hand lopen.

Het rakwi-boek
Boek
Locatie: Antwerpen

Het ruime sop kiezen: basiscursus 2001
Boek
Locatie: Antwerpen
Basiscursus 2001: atelier spel, crea, natuur, knutselen

Het snelle kaartspel "Amen"
Spel
Locatie: Hasselt

Het spel met kiekenvel
Spel
Locatie: Hasselt
De jeugdbeweging, da’s meer dan spelen. Het is ook samen zingen aan een kampvuur, slapen onder de sterren, je
grenzen verleggen, samen verloren lopen tijdens een dropping,… Je deelt ervaringen die verder gaan dan het
alledaagse. Ze maken meer indruk, ze blijven langer nazinderen, ze rollen over de ruggengraat en bezorgen je
kiekenvel.
Wil je eens stilstaan bij die momenten? Speel dan het spel met kiekenvel!

Het Taizé liederen en gebedenboek
Boek
Locatie: Hasselt
Deze omvangrijke bundel bevat 125 veelgezongen liederen uit Taizé (originele versie en Nederlandse vertaling). Bij
veel van deze liederen zijn ook solo`s in het Nederlands opgenomen; het is de eerste keer dat deze Nederlandse
solo`s worden gepubliceerd. In de inleiding wordt beschreven hoe men op eenvoudige wijze een gebedsviering kan
voorbereiden.
Het boek bevat verder een groot aantal uitgewerkte gebedsvieringen (met aanbevolen schriftlezingen en psalmen)
voor verschillende tijden van het jaar.

Het tentenkamp
Boek - Een alternatief kamp voor jongeren
Locatie: Mechelen
Eindverhandeling tot het verwerven van het diploma van gegradueerde in de Sociale readaptiewetenschappen

Het tocht
Boek
Locatie: Antwerpen
Het tocht is een spel dat met weinig woorden het campagnethema van Welzijnszorg ter sprake brengt. De centrale
vraag is. Hoe bepaalt jouw woonsituatie je leven. De spelers kijken naar zichzelf, zien hoe het anders zou kunnen
en fantaseren over later. De begeleider kan met de groep op tocht gaan of het stenenspel gebruiken.

Het tocht
Spel
Locatie: Mechelen
Spelenbundel uitgegeven n.a.v. de adventscampagne van Welzijnszorg 2004 : ´Hoog tijd voor een beter
woonbeleid´. De centrale vraag is : ´Hoe bepaalt je woonsituatie je leven?´De spelers kijken naar zichzelf, zien
hoe het anders zou kunnen zijn en fantaseren over later.

Het tochtenboek
Boek - Handleiding voor tochten in de jeugdbeweging
Locatie: Mechelen, Hasselt
Dit tochtenboek is het resultaat van de opgedane praktijkkennis in verband met tochten (in de natuur). Ook
worden de kennis van oriëntatie en kaartlezen opgefrist. Bosspelen, trektochten en nog veel meer komen aan bod.

Het transformatiespel
Spel - Het spel dat uw leven kan veranderen
Locatie: Antwerpen
Het transformatiespel is een plezierige manier om jezelf en anderen beter te leren kennen. Het houdt je een
verrassende spiegel voor. Het toont je sterke en zwakke punten en stelt je talenten in een nieuw daglicht.

Het vaginaboek
Boek
Locatie: Antwerpen
De vagina is nog steeds een taboe.
Vele vrouwen durven er zelfs met vriendinnen niet over te praten. Maar de vagina maakt van een vrouw een vrouw
en we zouden trots op haar moeten zijn.
Dit is een leuk en leerzaam lijfboek voor alle vaginavriendinnen zonder blad voor de mond.

Het verhaal gaat 1
Boek - De Thora
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Brugge, Brussel, Gent
Dit eerste deel is gewijd aan het Oude Testament en bevat verhalen van de Joodse Thora.

Het verhaal gaat 2
Boek - Het verhaal van Marcus en het verhaal van Mattheüs
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Brugge, Brussel, Gent
Dit tweede deel bevat de verhalen van het Nieuwe Testament van de evangelisten Marcus en Matthëus.

Het verhaal gaat 3
Boek - De verhalen van Richters en Koningen
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Brugge, Gent
Dit derde deel is gewijd aan het oud testament en bevat verhalen van de boeken Jozua, Richteren, Samuël en
Koningen.

Het verhaal gaat 4
Boek - Het getuigenis van Israëls profeten
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Brugge, Brussel, Gent
Dit vierde deel is gewijd aan het oud testament en handelt over de profetieën van Jesaja, Jeremia en Ezechiël en
over de 12 kleine profeten, onder wie: Amos, Hosea en Jona.

Het verhaal gaat 5
Boek - De geschriften
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Gent
Dit vijfde deel is gewijd aan het Oud Testament en bevat geschriften met een keuze uit onder meer Job, Psalmen,
Ezra, Nehemia en Daniël en uit de feestrollen: Ruth, Hooglied, Prediker, Klaagliederen en Ester.

Het verhaal gaat 6
Boek - De verhalen van Lucas en Johannes
Locatie: Mechelen, Brugge, Brussel, Gent
In deel 6 van Het verhaal gaat, sluit Nico Ter Linden zijn reeks bijbelse hervertellingen af met de evangelieën van
Lucas en Johannes en de boeken Handelingen en Openbaring

Het verhaal gaat: wie wat waar
Boek
Locatie: Antwerpen, Brugge, Gent
Het register op de 6 delen van Het verhaal gaat

Het verhaal van brood en wijn
Boek - Chris de Kaars en ...
Locatie: Mechelen
Wat betekent de dag van je eerste communie voor jou? Chris de Kaars neemt je mee op ontdekkingstocht door de
geschiedenis van brood en wijn. Hij wil dat jij goed kijkt en luistert naar het verhaal van Jezus.

Het verhaal van Marcus over Jezus als de Messias
Boek
Locatie: Mechelen
De evangelieteksten van Marcus worden zo besproken dat ze achteraf kunnen gebruikt worden in de catechese.

Het verscheurde ´IK´ en zijn bevrijding
Boek - Paulus in Romeinen 7 en 8
Locatie: Mechelen
Bijbeltheologische uitleg bij de brieven van Paulus aan de Romeinen.

Het volgen van de ster
Boek - Kerstverhalen voor jong en oud
Locatie: Mechelen
De wijzen uit de kerstverhalen volgden de ster. Ook wij doen dit op zoek naar de Koning, om Hem onze gaven te
brengen en Hem te dienen. Sommigen worden helemaal anders door het volgen van de ster: ze vergeten hun
eigenbelang, beginnen anderen te dienen en met hen te delen wat ze hebben.

Het Vormsel
Audiovisueel - Op weg naar het Vormsel De vormselviering
Locatie: Mechelen, Gent
2 DVD´s met handleidingen

Het waarderen en ondersteunen van vrijwilligers
Boek
Locatie: Mechelen
De derde brochure in de reeks ´Pastorale stapstenen´ handelt over de waardering en de ondersteuning (zowel
taakgerichte vorming als geloofsvorming) die we aan de talrijke vrijwilligers in de parochies kunnen bieden.

Het wonder van Maartensdijk leeft verder
Boek - 80 verhalen van mensen over geloven in een vitale dorpskerk
Locatie: Mechelen
Dit boek is een verzameling van verhalen van gewone mensen die vertellen waarom het nu al tien jaar goed gaat
met de katholieke kerk van Maartensdijk, een dorpje in het midden van het land.

Het zonnenlied
Boek
Locatie: Antwerpen
In de laatste maanden van zijn leven componeerde Franciscus van Assisi tussen het najaar van 1225 en dat van
1226 zijn beroemde loflied van de schepselen, bekend als het Zonnelied. Zonder muziek instrumenten bedacht hij
dit lied dat het eerste meesterwerk van de Italiaanse literatuur werd en dat vandaag deel uitmaakt van het
geestelijk patrimonium van de mensheid. Niemand heeft met meer tederheid uitdrukking gegeven aan die
uitzonderlijke verbondenheid met de zon, de maan, de aarde of de wind, die de poverello 'broeders' en 'zusters'
noemt. Deze universele liefde voor de wereld en wat erop leeft, spreekt ook uit de legenden van de Fioretti, waar
men Fanciscus zit spreken met de vogels en de wolf

Hidden Figures
Boek - Based on the untold true story
Locatie: Geen.
Hidden Figures is het ongelooflijke en onvertelde waargebeurde verhaal van drie briljante Afro-Amerikaanse
vrouwen - Katherine Johnson, Dorothy Vaughan en Mary Jackson - die in de jaren zestig als wiskundigen werkzaam
waren bij NASA en een belangrijke rol speelden bij de lancering van astronaut John Glenn. Een spectaculaire
prestatie die de Verenigde Staten het beslissende voordeel gaf in de ruimtewedloop en de wereld volledig op zijn
kop zette. Dit visionaire trio doorbrak alle vooroordelen op het gebied van verschillen tussen man en vrouw en
rassenverhoudingen en groeide uit tot een grote bron van inspiratie voor toekomstige generaties.

Hidden Figures
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
Hidden Figures is een Amerikaanse biografische film uit 2016, geregisseerd door Theodore Melfi. De film is
gebaseerd op het gelijknamige boek van Margot Lee Shetterly.
De film vertelt het waargebeurde verhaal van de Afro-Amerikaanse wetenschapsters Katherine Johnson en haar
twee collega’s Dorothy Vaughan en Mary Jackson die allen werkten in de West Area Computing Unit van het NASA
Langley Research Center. De West Area Computing Unit was een groep die uitsluitend uit vrouwelijke AfroAmerikaanse wetenschappers bestond en een belangrijk aandeel had in de ruimtewedloop. Dankzij hun
berekeningen slaagde de Amerikaanse ruimtevaarder John Glenn er in 1962 als eerste Amerikaan in een baan om
de aarde te vliegen.

Hier en nu
Boek
Locatie: Hasselt
Een boek met teksten bruikbaar voor het uitwerken van bezinningen of om zelf wat op adem te komen uitgegeven
door KAJ nationaal, i.s.m. KAJ Tegenstroom.

Hier wordt het land gezocht
Boek
Locatie: Hasselt
Bundel kopies van liturgische liederen.

Hij kwam op voor armen en behoeftigen, dat noem ik: mij kennen.
Boek
Locatie: Antwerpen

Hij laat ons nooit meer los
Boek
Locatie: Brussel
Dit boek beschrijft vanuit de oude verhalen over Noach, Abraham, Mozes, Jeremia en Jezus de subtiele stappen
van God naar de wereld en de mens, het groeien naar een innerlijke verbondenheid die het leven vol maakt.

Hij plaatste een kind in hun midden deel 1
Boek - Eucharistievieringen met kinderen volgens de zondagsliturgie uit het Matteüsevangelie (A-jaar)
Locatie: Gent
30 kindvriendelijke vieringen voor het A-jaar

Hij plaatste een kind in hun midden deel 2
Boek - Zondagsliturgie uit het Marcus-evangelie (B-jaar)
Locatie: Gent
30 kindvriendelijke vieringen voor het liturgisch B-jaar

Hij was hier
Boek - Zoon van God, Verlosser, Voorbeeld
Locatie: Mechelen
Ga terug in de tijd en lees hoe Jezus Christus, de zoon van God, opgroeit als de lang geleden beloofde Messias. De
studievragen maken het boek geschikt voor gespreksgroepen.

Hinkelen
Boek - rouwverwerking met kinderen
Locatie: Mechelen
Korte verhalen over rouwverwerking met kinderen. Beeldentaal, verhalen en rituelen als hulpmiddel bij het
verwerken van rouw.

HIV+
Boek - De vergborgen moed van gewone mensen
Locatie: Antwerpen
Dit boek bevat de verhalen van 13 mannen en vrouwen met hiv, over de harde diagnose, taboes en discriminatie,
maar ook over onvoorwaardelijke vriendschap, levenskracht en positiviteit.
Voorwoord van Kobe Ilse.

Hoe anders is anders
Boek
Locatie: Antwerpen
Wat kan jongeren bewegen om contact te zoeken met de wereld van de geestelijke gezondheidszorg? Is het
nieuwsgierigheid of sensatiezucht? Komen ze de psychiatrie bezoeken als ramptoeristen? Neen, daarvoor is hun
vraagstelling te eerlijk, hun bekommernis voor psychisch zieke mensen te oprecht en hun luisterbereidheid te
groot. De start van hun tocht doorheen de geestelijke gezondheidszorg vangt aarzelend, zelfs met enig onbehagen
aan. Eens hun initiële angst overwonnen, ontdekken jongeren al heel snel dat psychiatrische patiënten minder
'vreemd' zijn dan verwacht. Hun gevoel van onzekerheid maakt plaats voor verwondering. Met deze uitgave willen
we er alles aan doen om de gewijzigde houding te verzilveren in een veranderend gedrag van de jongeren
tegenover psychisch gekwetsten

Hoe bestaat het...!? (Handleiding)
Boek
Locatie: Gent
Dit project is ontstaan via lessen in de basisschool. Er zijn verschillende werkvormen die in handen kunnen
gegeven worden van een pastor of een werkgroep.

Hoe bestaat het...!? (Werkmap)
Boek
Locatie: Gent
Werkmap voor de vormelingen

Hoe een slome slak op tijd kwam
Boek
Locatie: Mechelen
Waarom moet Slak zich haasten? Waar is hij naar op weg?
Alles wordt duidelijk aan het eind van het verhaal als Slak veilig arriveert bij de ark van Noach.
Prentenboek om voor te lezen aan kinderen van 2 tot 6 jaar.

Hoe mensen sterven
Boek
Locatie: Antwerpen
De auteur dook maandenlang onder in de wereld van de stervensbegeleiding. Hij sprak met patiënten,
familieleden, dokters en hulpverleners. Dit boek is het relaas van die tocht.

Hoe moet ik nu verder?
Boek - Antwoorden op de vragen van het leven
Locatie: , Antwerpen
Zachte, trage adviezen bij levensvragen

Hoe spel je God?
Boek - De grote levensvragen en de antwoorden van de godsdiensten
Locatie: Mechelen
In dit boek worden fundamentele vragen beantwoord vanuit verschillende godsdiensten: jodendom, christendom,
islam, boeddhisme, hindoeïsme, enz. De auteurs belichten in het boek zowel wat deze godsdiensten
gemeenschappelijk hebben als waarin zij verschillen. Daardoor bevordert dit boek ook de verdraagzaamheid. Door
humor te verwerken in de vragen en antwoorden, is de benadering van wereldgodsdiensten uniek in dit boek.

Hoe ver ben je weggegaan?
Boek
Locatie: Mechelen
Liefde vormt het hoofdmotief van de poëzie van Twardowski. Liefde is de meest menselijke roeping van de mens;
het gaat van liefde voor de mens over liefde voor de natuur tot liefde voor God

Hoe vergeven ?
Boek - Vergeven om te genezen - Genezen om te vergeven
Locatie: Mechelen
Praktische gids in 12 stappen, over de kunst om vergeving te schenken

Hoe wordt in de opvoeding omgegaan met rouw bij kinderen?
Boek
Locatie: Antwerpen
Eindwerk over hoe er in de opvoeding wordt omgegaan met rouw bij kinderen

Hoe zie ik God?
Spel - Een spel rond Godsbeelden
Locatie: Mechelen, Gent
We spreken over God of tot God. Daarbij hebben we elk een eigen beeld van 'onze' God.
Dat beeld wordt bepaald door ervaringen, door wat je over God geleerd hebt,...
Na de Wereldjongerendagen in Madrid (2011) werd in een enquête gepolst naar de kijk van jongeren op God?
Dit was het resultaat:

Hoe zou jij het willen?
Boek - Persoonlijk afscheid nemen van je dierbare
Locatie: Mechelen, Antwerpen
In dit boek zijn drie lijnen verweven : een persoonlijk verhaal van een familie die geconfronteerd wordt met de
dood, theoretische beschouwingen over het proces van afscheid nemen, en praktische ervaringen van
ritueelbegeleiders. Centraal staat het zoeken naar een persoonlijk symbool dat alle betrokkenen helpt om de
herinnering om te zetten in een blijvende betekenis. Zodat alle nabestaanden ervaren dat het afscheid recht doet
aan de unieke mens die gestorven is.

Hoffelijkheid
Boek
Locatie: Antwerpen
Hoffelijkheid is niet iets dat alleen in het verkeer nodig is, het zou overal in onze inter-cyber-supersnelle
maatschappij een vooraanstaand plaatsje moeten krijgen. In het verkeer, in taal en woord, in het gezin, in politiek,
in media, in sport en in het onderwijs en het toerisme is hoffelijkheid de olie die de radertjes vlot doet draaien. Het
kleine boek: hoffelijkheid is een inspiratiebron voor iedereen die olie wil zijn in de motor van de maatschappij.

Holebi's in beweging
Boek - Praten over homoseksualiteit in onderwijs en vormingswerk
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Homoseksualiteit raakt stilaan uit de taboesfeer. Meer en meer wordt de behoefte gevoeld om dit thema te
bespreken zowel in het vormingswerk, in de thuissituatie, als in de klas of in de jeugdvereniging. Maar vaak zijn de
opvoeders, vormingswerkers, leerkrachten of ouders nog onvoldoende vertrouwd met dit onderwerp en weten zij
niet goed hoe dit aan te pakken. Deze uitgave biedt hun heldere en kritische achtergrondinformatie over
homoseksualiteit en behandelt een aantal vaak gehoorde uitspraken over homo's, lesbiennes en biseksuelen. De
informatie wordt aangeboden onder de educatieve werkvorm van het stellingenspel, die toelaat om een boeiende
dialoog met de deelnemers aan te gaan. Bovendien is, als bijlage, het overzichtelijke werkstramien zodanig
weergegeven dat het makkelijk als transparant kan gebruikt worden

Holebi-jongeren
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit boekje in de reeks Rep en Roer behandelt het thema homoseksualiteit.

Homo Hetero Bi Kwartet
Spel
Locatie: Antwerpen
Kaartspel rond verschillende vormen van seksualiteitsbeleving ij jezelf en bij anderen. Jongeren leren open staan
voor verschillende meningen en gevoelens over homo-, hetero- en biseksualiteit.

Honderd bewegingsspelen
Boek
Locatie: Antwerpen, Brugge, Mechelen
Dit boek bevat honderd eenvoudige bewegingsspelletjes die gericht zijn op sociale en creactieve vorming van de
deelnemers. Er zijn spelletjes bij voor alle leeftijdsgroepen, terwijl veel spelletjes niet aan een bepaalde leeftijd
gebonden zijn. Het boek bestaat uit twee delen. Een informatief gedeelte met achtergrond informatie en over de
toepassing van de spelen in de praktijk én een gedeelte met wel honderd spelbeschrijvingen en variaties

Honderd dansspelen
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Brugge
Honderd dansspelen is opgebouwd uit vele werkvormen die zonder veel voorbereiding uitgevoerd kunnen worden.
Het eerste deel geeft inzicht in de educatieve aspecten van de dans en tevens worden vele praktische voorbeelden
verstrekt die direkt uitvoerbaar zijn. Het tweede deel geeft honderd dansspelen met talrijke variaties die in allerlei
situatakken gebruikt kunnen worden: kennismakingsdansen, dansen met je handen, ontmoetingsdansen,
samenwerkingsdansen, dansen met materiaal, verbeeldingsdansen, muzikale dansspelen, verhaaldansen,
feestdansen, concentratiedansen, ..

Honderd dramaspelen
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Brugge
Dit boek bevat vele soorten dramaspelen die zonder veel voorbereiding uitgevoerd kunnen worden. Er wordt inzicht
verschaft in hoe een drama-activiteit voorbereid en opgezet dient te worden. Tevens wordt uitgelegd hoe je met
een groep een toneelspel kunt opzetten en uitvoeren. De beschreven dramaspelen zijn voor iedereen gemakkelijk
uit te voeren. De spelletjes zijn in allerlei vakken en situaties te gebruiken. Het eerste deel geeft inzicht in de
educatieve aspecten van drama en bevat talrijke tips voor het werken met drama in de praktijk. Het tweede deel
bevat honderd dramaspelen met tal van variaties die in allerlei situaties kunnen worden gebruikt:
kennismakingsspelen, zintuigspelen, pantominespelen, verhaalspelen, geluidsverhalen, rekwisietenspelen,
maskerspelen, poppenspelen, spelen met kleding, tekstspelen.

Honderd engelen
Boek
Locatie: Antwerpen
Engelen laten ons volgens Anselm Grün zien wat onze ziel goeddoet. Er ligt een grote rijkdom in ons mensen
besloten, die we met hulp van de 'boodschappers van God' kunnen ontdekken. Grün stelt ze aan ons voor: de
engel van de liefde, de verzoening, de oprechtheid, het alleen-zijn, de lichtvoetigheid, de rouw, het verstaan, de
stilte, de glimlach, de zegen, het delen, en nog vele andere meer. Een bemoedigend boek, dat ons bevestigt in de
kwaliteiten van ons mens-zijn.

Honderd nieuwe dansspelen
Boek
Locatie: Hasselt, Mechelen
100 creatieve dansspelen die zonder veel voorbereiding kunnen uitgevoerd worden met kinderen van 4 - 16 jaar.
Eerst wordt uitgelegd wat dans is en hoe een dansspel kan uitgevoerd worden. Daarna worden de uitgewerkte
dansspelen onderverdeeld in 10 categorieën.

Honderd nieuwe dramaspelen
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Hasselt
Spiegelspelen, energiespelen, spelprojecten, schrijfspelen, metamorfosespelen, vertrouwensspelen,
kennismakingsspelen, statusspelen, levende computerspelen, improvisatiespelen, ... en vele anderen. Een straf
boek dat barst van de ideeën en de tips voor docenten en activiteitsbegeleiders.

Honderd ontspannings- en concentratiespelen
Boek
Locatie: Antwerpen, Hasselt, Mechelen
Deze bundel bevat zowel oude als nieuwe spelen ter bevordering van een ontspannen sfeer en de concentratie in
een groep. Ze zijn bedoeld voor iedereen die met kinderen werkt in de leeftijd van 6 - 16 jaar

Honderd taalspelen
Boek
Locatie: Antwerpen
Honderd taalspelen bevat vele soorten taalspelletjes die zonder veel voorbereidng uitgevoerd kunnen worden. Er
wordt inzicht verschaft hoe een taal activiteit vorbereid en opgezet dient te worden en aan welke voorwaarden dat
moet voldoen. Leeftijd, duur en benodigde materialen worden bij ieder spel vermeld

Honderd volle manen
Boek - Jongeren over afscheid
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Gent
Dit boekje bundelt poëzie van jonge dichters en grafisch werk van beginnende kunstenaars. Het biedt steun
wanneer het afscheid zwaar en moeilijk wordt. Het brengt licht en troost in donkere dagen

Honger op het spel
Spel - Een informatief spel over structurele oplossingen voor het hongerprobleem
Locatie: Hasselt, Antwerpen, Brugge, Mechelen
In ‘Honger op het spel’ komen de millenniumdoelstellingen aan bod. In het bijzonder de eerste doelstelling, het
structureel uitbannen van het hongerprobleem, wordt belicht. De spelers worden in groepjes van 2 of 3 spelers
verdeeld. Elke groep vertegenwoordigt een land. In
elk land heerst voedselschaarste en lijden de gezinnen honger. De spelers zijn experts die het hongerprobleem in
hun land proberen op te lossen.

Hongerdoek en kruisweg uit Latijns-Amerika
Boek - van Adolfo Pérez Esquivel
Locatie: Gent
Bundel om te gebruiken in de vastenliturgie, gebaseerd op het hongerdoek van Adolfo Pérez Esquivel.

Hongerdoeken
Spel
Locatie: Gent, Mechelen
Zes hongerdoeken : hoop voor mensen, Ethiopië, Chili, Indonesië, Zuid-Afrika, en de aarde behoort aan allen. Bij
het Indonesische doek hoort ook een boekje met achtergrondinformatie.

Hongeren: vastenbezinning voor jongeren en volwassenen 1994
Boek
Locatie: Antwerpen

Hooglied
Boek
Locatie: Brugge

Hoop in kwetsbaarheid
Boek - het veilige en vaste anker voor onze ziel
Locatie: Hasselt

Hoop maakt je mooi
Boek - overwegingen bij de zondagsevangelies van de B-cyclus
Locatie: Mechelen
Elk zondagsevangelie uit de B-cyclus verheldert Erwin Roosen met enkele rake overwegingen. Beeldrijk, eenvoudig
en recht naar het hart. Want zo spreekt de Schrift ook.
Hoop is de leessleutel voor dit boek. Hoop en verwachting vormen ook de rode draad voor een leven als christen.
Hoop is je aandacht gefocust houden op wat God nu al aan het doen is met ons. Dit boekje nodigt je uit om die
droom van God over jouw leven nooit op te geven.

Hoor eens even
Boek - Verhalen van Jezus voor kleuters bewerkt
Locatie: Gent
Een echt voorlees- en aanwijsboek voor kinderen vanaf ongeveer vier jaar. Jezus verhaalt in gelijkenissen en deze
zijn zeer eenvoudig neergeschreven (leesbaar voor kinderen van zeven jaar).

Hoor je wat ik zeg?
Boek - Nieuwe kindergebeden
Locatie: Antwerpen, Gent
Bidden is vertellen aan God wat je bezighoudt. In dit boek vind je woorden om met God te praten. Er zijn gebeden
voor speciale momenten, voor de dingen van alledag, zelfs gebeden voor je hond of je poes

Hopen en bidden
Boek - Gedachten bij het Onzevader
Locatie: Mechelen
Kardinaal Godfried Danneels toont in dit kernachtige boek dat het Onzevader, het gebed dat Jezus ons leerde
bidden en dat hij richtte tot zijn vader, voor mensen van vandaag het gebed bij uitstek is.

Horen Zien & Spreken
Boek - Palmzondagweekend, 3&4 april 2004, Nijvel-Halle-Brussel, Stap voor Stap 2004
Locatie: Hasselt
Tochtboek met mooie teksten, gebeden en liederen voor jongeren die tijdens het palmzondagweekend van 2004
pelgrimeerden van Nijvel naar Brussel.

Horen zien spreken
Boek - Tochtboek (3-4 april 2004)
Locatie: Hasselt

Hotel Jacuzzi Handleiding voor het basisonderwijs
Boek
Locatie: Mechelen
Werkvormen die horen bij het boek ´Hotel Jacuzzi´, met als centrale thema : hoe kunnen schapen (mensen) zich
overeind houden in een harde wereld met gevaarlijke virussen? Het antwoord is hoopvol : relaties en
vriendschappen zijn veel sterker dan uitputting, angst en wanhoop.

Hotel Molokai
Boek - Hoe Damiaan een thuis gaf aan de melaatsen
Locatie: Mechelen, Gent
Boeiend levensverhaal van pater Jozef De Veuster, pater Damiaan, die in de 19e eeuw op het Hawaïaanse eiland
Molokai tussen de melaatsen werkte en leefde. Pater Damiaan wordt op 11 oktober 2009 heilig verklaard door paus
Benedictus XVI, als patroon van o.a. lepraleiders en aidspatiënten.

Hotel Prison
Boek
Locatie: Geen.
Jan De Cock trok de wereld rond, van gevangenis naar gevangenis, op zoek naar het leven achter de tralies. Hij
ontmoette kruimeldieven, zakkenrollers en vliegtuigkapers en deelde de cel gedurende dagen of weken met
muzikanten en acteurs, met huurmoordenaars en moeders die eten stalen voor hun kinderen. Hij vertoefde te
midden van tbc- en aidspatiënten en leefde er in het gezelschap van ratten en vlooien, hagedissen en
sprinkhanen...Een averechts verhaal uit de bikkelharde én vertederende wereld van het gevangenisleven

Hotel Rwanda
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
Deze film vertelt het waargebeurde verhaal van een hotelmanager in Kigali. Vanuit zijn hotel probeert hij zo veel
mogelijk Tutsi's te redden met gevaar voor eigen leven
Leeftijd 16+ duur 121 min.

Hou het buitengewoon!
Boek
Locatie: Antwerpen, Hasselt

Hou me vast, laat me los
Spel
Locatie: Antwerpen, Gent
Hou me vast laat me los is een spel om met jongeren vanaf 15 jaar een gesprek te voeren over vrijheid en
geborgenheid

Hujambo
Spel
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Brugge, Hasselt, Brussel, Gent
HUJAMBO is Swahili voor: 'Wie ben ik?'. Op deze vraag wil Hujambo mee een antwoord zoeken. 'Welke waarden
vind je belangrijk? Hoe krijgen deze concreet vorm? Wat vind je een waardevolle keuze?
Het spel is een bundeling van 64 werkvormen om met jongeren rond waarden te praten. Per waarde zijn er vier
werkvormen voorzien, opgedeeld in volgende categorieën: spel, gesprek, crea en expressie. Elke werkvorm staat
op een aparte kaart, aangevuld met enkele richtvragen.

Hunkeren naar rust
Boek - Pelgrimeren door de Regel van Benedictus
Locatie: Mechelen
Journalist Rick Timmermans ondernam een pelgrimstocht langs Benedictijnse kloosters, op zoek naar de betekenis
van de Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven.

I'm not Ashamed
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
20 april 1999 staat voor altijd in het geheugen van de Amerikanen gegrift. Op die dag vermoorden twee jongens
op Columbine High School twaalf medestudenten en een leraar. Voorzien van geweren en zelfgemaakte bommen
zijn ze van plan zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Rachel Joy Scott is de eerste die door hen gedood wordt. Ze
zit op dat moment buiten in het gras te lunchen als ze door diverse schoten wordt geraakt. Net voor ze overlijdt,
vragen de jongens, klasgenoten van Rachel, of ze nog steeds in God gelooft. Een paar seconden later maakt een
laatste schot een einde aan haar nog jonge leven.

Inclusief verwerkingsmateriaal voor jongeren.

Ibrahim en Abraham
Boek - koran en bijbel verteld voor kinderen
Locatie: Mechelen
40 verhalen die zowel in de koran als in de bijbel staan, kernachtig naverteld om als uitgangspunt te dienen voor
dialoog. De punten waarop de verhalen in de verschillende godsdiensten van elkaar afwijken, worden kort
aangegeven. Bij 2 verhalen zijn ook lessuggesties opgenomen. Voor kinderen en jongeren vanaf 14 jaar.

Ida
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
De jaren 1960 in Polen, 1962, om precies te zijn. Anna, een jonge novice, wordt door haar moeder-overste verteld
dat ze haar geloften pas mag afleggen nadat ze haar familie bezocht heeft. Anna reist naar haar tante Wanda, een
zwaar drinkende rechter en voormalig officier van justitie tijdens het stalinistisch regime. Wanneer deze nuchter is,
onthult ze de werkelijke naam van Anna, die Ida Lebenstein blijkt te zijn. Haar ouders waren joden die tijdens de
oorlog werden vermoord. Ida besluit dat ze hun laatste rustplaats wil vinden en maakt samen met Wanda een reis
die zowel licht zal werpen op hun verleden als gaat beslissen over hun toekomst.

Idee: Alle vijf: smaken, ruiken, voelen, luisteren en zien
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Altijd prijs, altijd gewonnen (-16j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Atoomschuilkelder
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Back to the future
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
+16j

Idee: Bethlehem is overal (-16j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
-16j

Idee: Crea-alternatief
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
vernieuwende en uitdagende knutselideeëen

Idee: Dans mee de slingerdans tegen de armoede
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: De 5-stedentocht (+16j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: De babyboomshow (+16j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: De boerentien sport
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: De gestolen vlag
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: De klieder er maar op los-avond (+16j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
+16j

Idee: De landbouwroute (+16j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
+16j

Idee: De liefde van mijn leven: zoek je partner
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: De Saga Van Oberon
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
groot inleef- en samenwerkingsspel

Idee: De stad lonkt (-16j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: De wet van de rijkste
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
kennismaken met kansarmoede adhv opdrachten en cijfers

Idee: Drugblackbox (+16j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Drugs maak er (g)een spel van (-16)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Een met de natuur (-16j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
-16j

Idee: Fe/Male daagt elkaar uit
Tijdschrift - Doorbreek de sekseclichés
Locatie: Antwerpen
Actieve quiz waarin alle jongens-meisjesclichés worden uitvergroot. +20 - 12 tot ...deelnemers
minimaal 2 uur afhankelijk van het aantal rondes

Idee: Foto Shoot
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: God op je spelbord
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
spelbord om stil te staan bij jezelf, geloven en de ruimere wereld

Idee: Goud,zilver,brons
Tijdschrift - een actieve kwis voor -16
Locatie: Antwerpen
een actieve quiz die kennis en kunde combineert
minimaal 2uur, aantal deelnemers: 9 tot...

Idee: Griezelig
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Heavy! Adrenalinespelen voor -16j
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
adrenalinespelen in groep

Idee: Het +16 fietsatelier
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Het liefdevolle koppeltjesconcours
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Het stormt in mijn hoofd
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
over brainstormtechnieken

Idee: Hoe groen ben jij? (+16j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
+16j

Idee: Hoe zou het zijn om … anders te zijn
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
inleef- én samenwerkingsspel over fysieke handicaps

Idee: Homo-hetero en bikwartet
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Ik ben wie ik ben (+16j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Ik kies, jij kiest, wij kiezen, wij hebben gekozen
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Ik zing een vrolijk lied
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Impro-fun
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
improvisatie-ideeën

Idee: In de wachtkamer
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Is er een dokter in de zaal (-16j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Kassa kassa
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Keerborstelnamiddag (-16j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Kijk eens naar het vogeltje
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
originele activiteiten rond digitale fotografie

Idee: KLJ in de touwen (-16j+16j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Koopjes met hoopjes show
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Korfbal
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
ploegsport

Idee: Kroegenpolie
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
kroegentocht met spannend spel erin verwerkt

Idee: Kwissen, niet te missen
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
vernieuwende kwisideeën

Idee: Licht uit, spot aan en actie
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Liefde is een kaartspel
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
weekend rond relaties en seksualiteit

Idee: Limit
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Love-in-weekend
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Met je mond open
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Neen aan de dictatuur (-12j,-16j,+16j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Op bivak bij de boer
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Op wie zal ik stemmen?
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Op zoek naar de bacterie
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Op zoek naar de ziel van je drop (-16j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
-16j

Idee: Perkament van de uil
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Pittig pyamafeest
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Play de sport van het jaar
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
kennismaking met Flagball, de sport van het jaar

Idee: Ronde van Frankrijk (-16j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Schattenzoektocht (kind-ouder-grootouder)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Sentiment gekend (-16j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Sinterklaas en zwarte Piet (+16j)
Tijdschrift - Dat zijn wij zelf!
Locatie: Antwerpen
+16j

Idee: Sinterklaas is dood, leve Sinterklaas!(-16j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
-16j

Idee: Smokkelspel (-16j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Spetter, pieter, pater lekker in het water
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Spot op het complot (-16j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Stadsexploratie op een onbekende bestemming (-16j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Stressafreageertoestandjes (-16j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Surviveldag (+16j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Taboe, taboe (-16j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Telekameroentocht (-16)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Verover de wereld (-16j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Via via (+16j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Wat denk jij wel van mij (+16j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: Wie heeft het gedaan (-16j)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Idee: You ve got mail
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Identiteit puber
Boek
Locatie: Antwerpen
In dit boekje komt de puberteit met alle bijhorende groeipijnen uitgebreid aan bod. De redactie gaat ook te rade bij
kinderpsychiater Van Compernolle. Zij verkent de grenzen tussen apenkuren en ongezond puberen.
In het derde deel vind je richtlijnen voor begeleiders van jongeren en tot slot is er een mooie selectie aan boeken
en films waarin pubers (en begeleiders) zich zeker zullen vinden.

Iedereen spiritueel
Boek - Praktisch groeiboek voor je eigen spiritualiteit
Locatie: Mechelen
Dit boek kan je individueel gebruiken wanneer je op zoek bent naar je eigen spirituele wortels en je je leven meer
diepgang en veerkracht wil geven. Het is ook uitstekend bruikbaar in groepen om ervaringen uit te wisselen en
samen te herbronnen.
Ieder mens is op zoek naar een zinvol leven en wil steeds verder groeien in zijn mogelijkheden. Spiritualiteit speelt
daarin een essentiële rol. Maar hoe ontwikkel je je ‘spirituele weg'? Dit groeiboek nodigt je uit om je eigen
mogelijkheden op spiritueel gebied te verkennen op een laagdrempelige, concrete en praktische manier.
In vijf stappen krijg je vanuit de metafoor van de ‘groei' telkens inhoudelijke impulsen, teksten uit de spirituele
traditie, vragen en oefeningen. In de eerste stap, Aarden, leer je jezelf kennen: wie ben ik? Wat kan ik met mijn
leven doen? De volgende stap, Groeien, toont hoe verschillende triggers en levensmomenten onze spirituele weg
beïnvloeden: hoe kunnen we onze spirituele groei stimuleren? In Voeden verkennen we hoe we onze spiritualiteit
inhoudelijk gestalte kunnen geven. Uitgroeien laat zien welke spirituele houdingen we kunnen ontwikkelen en hoe
die ons kunnen helpen om ons eigen leven en dat van anderen meer kwaliteit te geven. In de laatste stap,
Openbloeien, vragen we ons af welke hulpmiddelen er zijn om onze spiritualiteit te ontdekken en te laten
openbloeien.

Iedereen was er
Boek - Meer verhalen over de eekhoorn en andere dieren
Locatie: Mechelen
Dierenverhalen vol fantasie en filosofische gedachten.

If I stay
Audiovisueel
Locatie: Hasselt, Mechelen
Deze film vertelt het romantische, hartverscheurende en meeslepende verhaal van een jonge vrouw die voor de
ultieme beslissing komt te staan. De zeventienjarige Mia Hall is een getalenteerde muzikante die een mooie
toekomst tegemoet gaat, zowel in de muziek als in de liefde. Maar door een tragische ongeluk verandert alles en
raakt Mia gevangen tussen het heden en het hiernamaals. Voor het te laat is zal Mia een beslissing moeten maken
die haar toekomst volledig zal veranderen. Kiest ze er voor om los te laten of om terug te keren naar Adam, de
liefde van haar leven?

IJsbrekers
Spel
Locatie: Mechelen
IJsbrekers zijn een reeks van vragen om een gesprek sneller op gang te brengen.

Ik
Boek
Locatie: Antwerpen
Dagboekfragmenten, getuigenissen en brieven van jongeren. Wat ze denken, maar liever niet over praten. Wat ze
meemaken, maar liever verborgen houden. Hun gesloten kamer. Hun intieme wereld. Een uniek document.

Ik ben bij je
Boek - Communiealbum
Locatie: Mechelen, Gent
In dit boek kun je lezen en ook zelf schrijven, kleuren en plakken over uw eerste communiefeest.

Ik ben die kleine kleine man
Boek
Locatie: Antwerpen, Gent
Gebundelde gedichten, die de jonge Luc Meyhi (17 jaar) ons naliet

Ik ben er voor jou...
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Klein boekje met gebeden

Ik ben geen kind meer: omgaan met jongeren
Boek
Locatie: Antwerpen

Ik ben geen racist maar ..
Boek
Locatie: Antwerpen

Ik ben nummer dertien
Boek
Locatie: Geen.
Krachtig boek over verdriet en eenzaamheid, én over vriendschap die kan helen.

Ik ben uniek
Spel
Locatie: Geen.
Deze map bevat fiches met methodieken of activiteiten. Deze zijn onderverdeeld in verschillende groepen.

Ik blijf zijn kind, al word ik eeuwenoud.
Boek - Gedichten over vaders
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Hoe ervaren en herinneren dichters hun vaders? Overheerst de herkenning of de vervreemding? Nam hij ze op de
schouders en mee uit vissen, of blijft hij een vreemde die alleen aanschoof bij het avondeten?

Ik draag zorg voor u...
Boek
Locatie: Gent
Achtergrondinformatie bij verzen uit Exodus: "Ik draag zorg voor u..." en "Vrees niet en blijf volhouden".

Ik en de anderen
Boek - Sociale vaardigheden
Locatie: Mechelen
In dit boek benadert de auteur meerdere aspecten van het leven met elkaar vanuit de realiteit van elke dag. De
toepassingen zijn geknipt materiaal voor wie een opvoedende taak heeft: ouders, leerkrachten, opvoeders. Het wil
een hulp zijn voor jongeren om sociale vaardigheden te verwerven.

Ik en mijn herinneringen
Boek
Locatie: Mechelen
We worden geboren, we leven en we sterven. Dat geldt ook voor onze huisdieren. Dit prentenboek gaat over de
liefde die we door en voor onze huisdieren voelen. Het gaat over de impact die een huisdier op een gezin en op
kinderen kan hebben. De dood van een huisdier is vaak de eerste confrontatie van een kind met de dood.

Ik ga mee naar de kerk
Boek
Locatie: Mechelen
Dit boekje vertelt in eenvoudige woorden wat er in een eucharistieviering gebeurt. Het kan kleine kinderen helpen
om te begrijpen en om mee te doen.

Ik geef Je mijn woord
Audiovisueel - Liturgie met kinderen
Locatie: Mechelen, Gent
Liederen voor vormselcatechese en liturgie met jongeren

Ik geloof
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
Reportage uit de serie ´Braambos´, waarin 3 mensen vertellen wat de geloofsbelijdenis voor hen betekent.

Ik geloof
Boek - houten puzzel
Locatie: Brugge

Ik geloof dat ik geloof
Boek
Locatie: Antwerpen, Gent, Mechelen
Vanuit de vragen van kinderen tussen 9 en 12 jaar legt Kolet Janssen uit hoe de bijna geheime boodschap van de
geloofsbelijdenis ontcijferd kan worden tot een prachtige geloofsschat voor onze tijd

Ik geloof dat ik geloof
Boek
Locatie: Gent, Mechelen
Vanuit de vragen van kinderen tussen 9 en 12 jaar ontdekt Kolet Janssen hoe de bijna geheime boodschap van de
geloofsbelijdenis ontcijferd kan worden tot een prachtige geloofsschat voor onze tijd, ook naar kinderen en
jongeren toe.

Ik geloof in jou
Boek - Troostboek voor ieder die even wat troost en bemoediging nodig heeft
Locatie: Antwerpen
Een verzameling teksten en gedichten van Hans Stolp, waarin hij laat zien hoe er voor ieder die door het donker
gaat, een stille hulp is.
Hans Stolp is pastor, auteur en redacteur van Verwachting, blad voor spirituele bewustwording.

Ik geloof...
Spel
Locatie: Mechelen, Brugge, Gent
Zakje met daarin 7 houten blokjes, waarop je enkele treffende woorden uit de geloofsbelijdenis kan schrijven. De
blokjes leg je zichtbaar op een aantal plaatsen. Ze zullen je wakker houden omtrent jouw band met het geloof van
de Kerk.

Ik heb teveel van de zon gehouden om niet in het licht te geloven
Boek - begrafenisliturgie in moeilijke omstandigheden
Locatie: Antwerpen, Hasselt
Een bundel met begrafenisliturgie in moeilijke omstandigheden: bij het sterven van kinderen, jongeren en
dementerenden met aangepaste schriftlezingen, gebeden, verhalen, liederen, bezinningsteksten, preeksuggesties,
..

Ik heb vandaag een mens gezien... en er was zelfs plaats voor twee.
Boek
Locatie: Antwerpen
Beziinningsteksten die gaan over de samenleving in een grootstad. De nadruk ligt hier op hoe de mensen leven en
wat zij als problematisch ervaren.
Het is een aanklacht tegen achteruistelling, tegen vernieling van waarden, tegen beknotting van milieu en een
gezonde samenleving.

Ik Hij Wij Zij
Spel
Locatie: Brugge

Ik hoop dat ze gelijk hebben die christenen
Boek
Locatie: Brugge
Ik hoop dat ze gelijk hebben, die christenen…
Dat is de titel van het nieuwe boekje wat wordt uitgegeven door uitgeverij Novapres i.s.m. stichting de Figurant.
Het is een prachtig oranje boekje, zelfde stijl als het 1e (zwarte) boekje met als titel “Er zijn hier geen
christenen..”. Kleine verhaaltjes, gedachten en gedichten willen de lezer prikkelen, tot nadenken zetten, een spiegel
voorhouden, zegenen en iets mee geven. Ik hoop dat het met dit boekje net als met het eerste gaat, dat het een
gebruiksvoorwerp gaat worden. Het is te gebruiken om een dag mee te openen op school, of een vergadering, in
een kerkdienst. Maar ook bij mensen thuis, op het nachtkastje, aan tafel, in het ziekenhuis tot de begrafenisdienst
toe… Maar je kunt het ook weggegeven, als persoonlijk cadeau of als cadeautje voor vrijwilligers of
belijdeniskandidaten… Dit boekje bevat weer stukjes met een lach en traan. Het houdt de kerk ook regelmatig een
spiegel voor, waar zijn we mee bezig? Er staan ook stukken in die je zo kunt uitspelen…

Ik hou je nog even vast
Boek - Mijn eigen herinneringsboek
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Als iemand weggaat of doodgaat dan heb je verdriet. Andere mensen willen je graag troosten maar weten vaak
niet hoe ze dat moeten doen. Dit boek wil je helpen, je mag erin tekenen, schrijven, plakken, wat je maar wilt.
Zodat je de persoon die is weggegaan of die is doodgegaan nooit zult vergeten.

Ik hou van je
Boek - Het boek van de liefde
Locatie: Antwerpen
Het is het 5de deel van een reeks boekjes die mensen helpen meer uit hun leven te halen. Een boekje om meer te
weten over de liefde, over liefde geven en liefde krijgen. Met vele citaten en gedichtjes van bekenden en
onbekenden door de eeuwen heen.

Ik kies voor mijn talent
Spel - Toolbox voor jong talent
Locatie: Mechelen

Ik kom naar je toe
Boek - Teksten en partiturenboekje
Locatie: Mechelen

Ik kom naar je toe
Audiovisueel - Liedjes voor eerste communie
Locatie: ,

Ik krijg tranen in mijn ogen als ik aan je denk
Boek - Als je vader of moeder is doodgegaan
Locatie: Hasselt, Antwerpen, Mechelen
Een boek voor en door kinderen die hun vader of moeder verloren zijn of voor kinderen die nadenken over leven en
dood

Ik lees je met vrouwenogen
Boek
Locatie: Antwerpen
Een boekje voor alle vrouwen en mannen die elkaar lezen met de diepte van vrouwenogen en elkaar niet voorbije
gaan zonder eerst even stil te staan

Ik mis je
Boek
Locatie: Mechelen
Prentenboek voor kleuters over gemis.

Ik mis je zo Foto en pictogrammenset
Spel
Locatie: Mechelen, Antwerpen
Dit is een fotoset (84 st) waarmee je stap voor stap door de dagen van het overlijden tot en met de uitvaart kan
gaan voor mensen met een verstandelijke beperking. Vervolgens kan ook worden ingegaan op wat het betekent
voor de tijd die daarna komt. Er is ook een pictogrammenset (96 st) bij. Ook hiermee kan je de hele gang van
zaken van de dag van het overlijden tot en met de uitvaart uitleggen. Deze set hoort bij het herinneringsboek "Ik
mis je zo" dat bestemd is voor mensen met een verstandelijke beperking die geconfronteerd worden met het
verlies van iemand die zij goed kennen en met wie ze een band hebben.

Ik mis je zo herinneringsboek
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Het herinneringsboek "Ik mis je zo" is bestemd voor mensen met een verstandelijke beperking die geconfronteerd
zijn met het verlies van iemand die zij goed kennen en met wie ze een band hebben. In het begeleidersboek dat
erbij hoort wordt ingegaan op de theorie en op de praktische bruikbaarheid van diverse materialen. Daarnaast
worden tips en ideeën aangereikt.

Ik mis me
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit boekje stelt de fascinerende vraag hoe het zou zijn als IK er niet was.

Ik mis papa
Boek - een boek over rouwverwerking
Locatie: Geen.
Papa is weg. Voor altijd. Er zijn geen pillen tegen 'voor altijd'. Zelfs geen hele vieze. En alles is hetzelfde, maar
toch anders. Mensen doen ook allemaal vreemd. Ze vinden het moeilijk om erover te praten. Maar eigenlijk is het
zo simpel: ik mis papa en hij komt nooit meer terug.
Een ontroerend prentenboek dat zich ondanks het moeilijke onderwerp, het verlies van een ouder, ook richt op een
positieve boodschap: hoezeer hij ook wordt gemist, de vader zal altijd voortleven in de kleine jongen zelf.

Ik mis papa
Boek
Locatie: Hasselt

Ik mis papa (Kinderrouwkoffer)
Boek - Een boek over rouwverwerking
Locatie: Hasselt
Papa is weg. Voor altijd. Er zijn geen pillen tegen 'voor altijd'. Zelfs geen hele vieze. En alles is hetzelfde, maar
toch is alles anders. Mensen doen ook allemaal vreemd. Ze vinden het moeilijk om erover te praten, maar eigenlijk
is het zo simpel: papa komt nooit meer terug.
Ik mis papa is een ontroerend, krachtig geïllustreerd prentenboek dat zich
ondanks het moeilijke onderwerp, het verlies van een ouder, ook richt op een
positieve boodschap: hoezeer hij ook wordt gemist, de vader zal altijd voortleven
in de kleine jongen zelf.

Ik schenk je woorden
Boek - Voor geluk & succes, troost, spijt & afscheid, liefde & dank
Locatie: Mechelen, Antwerpen
De auteur maakt een originele en eigenzinnige selectie uit poëzie en proza, fictie en non-fictie, grote literatuur en
kleine liedjes, kranten en interviews. De handige inhoudsopgave op thema geeft goed aan waarin je de teksten kan
gebruiken (geluk wensen, afscheid nemen, danken, sorry zeggen of hartstochtelijk liefhebben).

Ik trek het me aan, dagblad voor engagement
Boek
Locatie: Antwerpen

Ik val op jou
Boek
Locatie: Antwerpen
Een kinderboek over Salomé die er probeert achter te komen wat vallen op iemand eigenlijk is. Samen met haar
schoolvrienden trekt Salomé op onderzoek uit

Ik verbind je door: Praktisch handboek voor de bijbelkringleider met
40 creatieve verwerkingsmomenten
Boek
Locatie: Geen.

Ik verga in dagen en dromen
Boek - Over tederheid en treurnis
Locatie: Antwerpen
In dit boekje brengt Claire Vanden Abbeele gedichten en beelden bijeen over tederheid en treurnis

Ik vergeet je nooit!
Boek - Geschenkboekje voor vormelingen
Locatie: Mechelen, Gent
Boekje met gebeden voor vormelingen

Ik vier de mis mee
Boek
Locatie: Mechelen
Wat gebeurt er in de heilige Mis? En hoe kun je eraan meedoen? Met dit boekje in de hand kun je alles goed
volgen. Je begrijpt de woorden en de gebaren beter. En zo kun je echt meedoen aan de Communie. Want het is
een feest om met alle mensen samen de liefde van God te vieren!

Ik vier met Jezus (CD)
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
CD voor de voorbereiding van de eerste communie en voor de eerstecommunieviering.
Deze CD hoort bij het pakket Ik vier met Jezus, dat het kind op een rijke en onderbouwde manier helpt groeien
naar zijn eerste communie. Deze CD bevat vijftien liedjes, waarvan er tien direct aansluiten bij de lessuggesties
van het pakket. Bij deze CD hoort ook een liedboek met partituren.
MInstens acht liederen op deze CD zijn ook voor de eerstecommunieviering zeer geschikt. Deze CD zal daarom veel
diensten bewijzen aan parochiële kinder- en jeugdkoren die op zoek zijn naar liedmateriaal voor de
eerstecommunieviering of voor andere kindervieringen.
Deze CD hoort bij het pakket Ik vier met Jezus - Groeien naar de eerste communie van Uitgeverij Averbode.
Het volledige pakket bestaat uit:
* Een handleiding voor de begeleider
* Een liedboek met cd
* Een doeboek voor elk kind

Ik vier met Jezus (Liedboek)
Boek - Groeien naar de eerste communie: liedboek voor de voorbereiding van de eerste communie en voor de
eerste communieviering
Locatie: Mechelen
Liedboek voor de voorbereiding van de eerste communie en voor de eerstecommunieviering.
Dit liedboek hoort bij het pakket Ik vier met Jezus, dat het kind op een rijke en onderbouwde manier helpt groeien
naar zijn eerste communie. Het liedboek bevat vijftien liedjes (partituur + cd), waarvan er tien direct aansluiten bij
de lessuggesties van het pakket.
MInstens acht liederen in dit liedboek zijn ook voor de eerstecommunieviering zeer geschikt. Dit liedboek zal
daarom veel diensten bewijzen aan parochiële kinder- en jeugdkoren die op zoek zijn naar liedmateriaal voor de
eerstecommunieviering of voor andere kindervieringen.
Dit liedboek hoort bij het pakket Ik vier met Jezus - Groeien naar de eerste communie van Uitgeverij Averbode.
Het volledige pakket bestaat uit:
* Een handleiding voor de begeleider
* Een liedboek met cd
* Een doeboek voor elk kind

Ik vier met Jezus - Doeboek
Boek - Groeien naar de eerste communie
Locatie: Mechelen, Gent
Dit boek is bedoeld om samen met het kind naar de eerste communie toe te groeien. Het doeboek helpt kinderen
om actief de diepere waarde van de eerste communie te ontdekken.

Ik vier met Jezus - handleiding voor de begeleider
Boek - groeien naar de eerste communie
Locatie: Mechelen
In Ik vier met Jezus leren kinderen stap voor stap waar het bij de eerste communie echt om gaat. Wie was Jezus?
Wat betekent dat, geloven in Jezus? Wat is dat, een eucharistieviering? Wat doen we daar, en wat betekenen de
woorden die we daar zeggen? Ik vier met Jezus neemt kinderen ernstig als jonge gelovigen, maar de activiteiten
zijn altijd speels en uitdagend, op het niveau van de kinderen. De lessuggesties mikken op concrete inleving en
persoonlijke verwerking. Zo wordt de eerste communie voor elk kind een unieke belevenis.

Ik vier met Jezus - Handleiding voor de catechisten en de ouders
Boek - Groeien naar de eerste communie
Locatie: Mechelen
Deze handleiding is bedoeld voor parochies, waarbij een grote mate van verantwoordelijkheid voor de
voorbereiding op de eerste communie gedeeld wordt door catechisten( bijeenkomsten in de parochie) en iuders (
activiteiten thuis, begeleid via brieven)

Ik voel me goed bij jou!
Boek
Locatie: Gent
Het boek handelt over gevoelens waarin je jezelf kan herkennen: vriendschap, ontmoeting, gesprek, gelovig zijn...

Ik voel me licht bij jou
Boek - Woorden en beelden van liefde en vertrouwen
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Een unieke verzameling van woorden en beelden waar vriendschap, vertrouwen en liefde uit stralen. Voor mensen
die blijven in 'dromen' geloven, in hoopvol verwachten, in de stem van hun hart. Voor mensen die durven naar de
stilte luisteren, naar bossen en bergen, naar water en wind. Voor mensen die elkaar in een ja-woord beloven
elkanders licht te zijn, ook in het holst van de nacht. Geliefden, verliefden of jubilerend gehuwden, alle zoekers
naar zin en een betekenisvol bestaan, zullen ongetwijfeld van dit kunstboek genieten,herkenning, stimulans en
inspiratie vinden om samen vol vertrouwen verder te gaan

Ik voel me rood
Boek
Locatie: Mechelen, Antwerpen
een boekje met poëzie over liefde

Ik weet wie ik ben
Boek - Educatieve map homoseksuele en lesbische vorming
Locatie: Antwerpen
Educatieve map met werkvormen om in de klas of jeugdbeweging te werken rond holebi-zijn, voor jongeren tussen
12 en 21 jaar

Ik wens je beterschap
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit boekje biedt een aantal nuttige bedenkingen over ziek zijn, in de put zitten, moedeloos zijn. Het geeft
praktische hulp om sneller te genezen, om uit die put te kruipen, om te vechten tegen je ongeluk

Ik wens je geluk
Boek - Het boek van geluk
Locatie: Antwerpen
Dit boekje is het achtste deel in de reeks geschenkboekjes van Karel Claes.
Het boekje wil een weg-wijzer zijn op onze zoektocht naar geluk. Het staat vol teksten en uitspraken over geluk,
die per thema gegroepeerd werden. Ook korte getuigenissen, weetjes en tips komen aan bod. Frisse lay-out met
leuke tekeningen. Een boekje om regelmatig op te pakken en in te kijken.

Ik wil alleen maar aardig zijn
Boek - over het stellen van grenzen
Locatie: Antwerpen
Overspannenheid en burn-out liggen in onze jachtige samenleving voor iedereen op de loer. Het is nodig je
hiertegen te beschermen en grenzen te stellen aan jezelf en anderen.
Geestelijk genezer Roelof laat zien hoe je daarvoor de kracht kunt vinden. Hij laat ook zien hoe het heilige dat wij
in ons dragen wordt beschermd.
Een boek met name geschreven voor mensen die moeilijk 'neen' kunnen zeggen.

Ik wil dat je leeft
Boek - tien wegen naar de bron van je leven
Locatie: Antwerpen
Tien wegen om de bron van je leven te vinden, 10 sporen om weer greep op je bestaan te krijgen, 10
richtingwijzers om te ontdekken wie je ten diepste bent, 10 windvanen om het vuur, de geestdrift en de bezieling
met een nieuwe kracht je hart in te blazen.

Ik wil een lichtje zijn!
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
CD en bijhorend partiturenboekje met liedjes voor eerste communie.

Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven
Boek - Het sacrament van het huwelijk in het leven van elke dag
Locatie: Mechelen, Brugge
Deze brochure gaat over het sacrament van het huwelijk, en richt zich naar trouwers, begeleiders in de
huwelijksvoorbereiding, gehuwden en iedereen die meer wil weten over het sacrament van het huwelijk.

Ik wil leven
Boek - 33 nieuwe liederen vcor vieringen
Locatie: Mechelen, Gent
Zoxel in de parochie als in de school is deze liedbundel een hulp voor iedereen die samen met jongeren vieringen
verzorgt.

Ik wil leven... 24 foto's: welzijnszorg 1988
Boek
Locatie: Antwerpen

Ik wil niet kiezen tussen papa en mama
Boek - Jongens en meisjes vertellen over de echtscheiding van hun ouders
Locatie: Antwerpen

Ik word gedoopt
Boek
Locatie: Mechelen
Geschenkboek bij geboorte en doop van een kindje. Het boek bevat een toelichting bij de voornaamste symbolen
van het doopsel, en biedt ook ruimte om eigen teksten en foto´s aan te brengen.

Ik wou
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Reeks portretten, getekend door Ingrid Godon, met teksten van Toon Tellegen. Alle teksten beginnen met ´ik wil´
of ´ik wou´.

Ik zal er zijn voor u
Boek - De school gezonden om te dienen
Locatie: Gent
Achtergrond voor de leraar

Ik zal je nooit vergeten
Boek - Mijn boek met herinneringen
Locatie: Mechelen, Antwerpen
Dit herinneringsboek is gemaakt voor kinderen tot 12 jaar. Het helpt hen om vast te leggen wat er allemaal
gebeurd is als iemand die belangrijk voor ze is, doodgaat. Het is ook een hulpmiddel voor volwassenen om
kinderen te ontmoeten in hun verdriet.

Ik zal werken, Ik wil werken, ik kan niet werken, ik mag niet werken
Boek
Locatie: Hasselt
Tekstenbundel van Spoor Zes voor de campagne van Welzijnszorg 2009.
Getuigenissen, opwekkende poëzie, scherpe doordenkers, gespreks- en andere opdrachten over jongeren en
engagement, over advent, over bouwen aan de toekomst. Te gebruiken in groepen, verenigingen, klassen, teams,
..

Ik zeg je de kleinste liefde
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit boek neemt je mee in een poëtische draaimolen van alles wat je wel en niet wilt voelen. Alles wat een mysterie,
maar tegelijk zo alledaags lijkt.

Ik zeg je, meisje, sta op
Boek - Over hoop en vreugde als je leeft met beperkingen
Locatie: Antwerpen
Een authentieke getuigenis van een jongere die in een haperend lichaam op zoek gaat naar een volwaardig leven

Ik zegen je
Boek - Rituelen herontdekt
Locatie: Antwerpen
Een bijzonder bruikbaar boek voor wie de grote momenten van het leven, van het jaar en van de dag zinvol wil
zegenen. Een sprankelende kennismaking ook met het gedachtengoed van Versteylen en de beleving ervan in de
Brouwerij van Viersel.

Ik zie, ik zie... wat jij niet ziet
Spel
Locatie: Hasselt
Dit spel zorgt ervoor dat jeugdwerkers zich bewust worden van hun eigen manier om naar mensen en situaties te
kijken. Deze 'bril' leren ze af te zetten en met een open blik naar nieuwe situaties te kijken.

Ik zing voor Jezus
Audiovisueel - Liturgie met kinderen
Locatie: Mechelen
Liedjes voor eerste communie en liturgie met kinderen

Ik zing want ik ben blij
Boek - Liederen voor de kinderviering
Locatie: Mechelen, Gent
Deze liedbundel (33 liederen) is geschikt voor kindervieringen. Er wordt in de teksten rekening gehouden met de
leefwereld van 6 tot 12-jarigen.

Ik zou je willen zeggen...
Boek - De rechten van het kind kennen en begrijpen
Locatie: Mechelen
Dit boekje nodigt kinderen vanaf 6 jaar uit om hun rechten te leren kennen en begrijpen. Dan begrijpen ze ook dat
hun rechten vaak geschonden worden. Het is wenselijk dit boekje te lezen samen met een ouder of leerkracht.

Ik, Fransiscus
Boek
Locatie: Antwerpen
De auteur laat Fransiscus in de eerste persoon spreken en in de tegenwoordige tijd. Fransiscus vertelt zelf zijn
leven maar hij vertelt het aan ons: in onze tijd van energieverspilling, milieuvervuiling, kerndreiging en existentiële
angst

In de boot van Noach
Spel
Locatie: Mechelen
Een interactieve ark van 1 meter lang en 28 cm hoog, met driedimensionale trappetjes, kooien en deurtjes, met
dieren, en ook met een klein prentenboekje over een olifant die niet van water houdt en die Noach helpt bij het
bouwen van de ark.

In de cirkel van de tijd
Boek - gedichten en gebeden
Locatie: Brugge
Een verzameling van de mooiste gedichten en gebeden. In de cirkel van de tijd bevat een selectie van de mooiste
gebeden en gedichten. Voor persoonlijk gebruik en voor gebruik in bijvoorbeeld vieringen of andere bijeenkomsten.

In de groei van je lach
Boek
Locatie: Antwerpen

In de knop gebroken
Boek
Locatie: Antwerpen
In de knop gebroken brengt een troostende verzameling helende woorden bijeen voor wie voor, tijdens of net na
de geboorte geconfronteerd is met het verlies van een kindje

In de maat van drie
Boek
Locatie: Antwerpen
Verslagboek van de jeugdpastorale dagen in 1994 rond de pedagogie van het minnen

In de mis(t)...?!...jongeren en liturgie...
Boek - Verslagboek van een denkwerkdag
Locatie: Gent
verslagboek van een denkwerkdag

In de schaduw van de psalmen
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
De psalmen hebben eeuwenlang dichters en musici geïnspireerd. In dit boek spreekt de auteur de psalmen met
zijn eigen woorden opnieuw uit.

In de voetsporen van Franciscus met jongeren van Limburg en
omstreken (15-26 augustus 2002)
Boek
Locatie:
Tochtboek met inspirerende teksten, werkvormen, gebeden en liederen voor jongeren die in 2002 pelgrimeerden
naar Assisi.

In de wolken!
Audiovisueel - (teksten- en partiturenboekje)
Locatie: Mechelen, Gent
Partituren voor 8 liedjes tijdens de eerste communieviering

In de wolken!
Boek - Werkboekje voor een ongedwongen eerstecommunievoorbereiding
Locatie: Mechelen, Gent
Dit pretentieloos vertel- en (voor)leesboekje wil een leuke aanzet geven om kinderen in de voorbereiding op hun
eerste communie te doen groeien in hun gelovig denken en zijn. Het boekje is opgevat als een verhaal waarin Jul
de giraf de kinderen op zijn rug meeneemt naar de reis van hun Eerste Communie.

In dialoog met Don Bosco
Boek - een opvoedingsproject
Locatie: Gent
Het opvoedingsdoel van Don Bosco was : fatsoenlijke burgers en jonge christenen vormen.

In een ander licht
Audiovisueel
Locatie: Hasselt, Mechelen, Gent
CD met 12 bijbelse liederen, rond 12 bijbelse figuren.

In een ogen-blik
Boek - Werkmap voor eerste kommunie bij mentaal gehandikapte kinderen
Locatie: Gent
Vier uitgewerkte projecten met heel wat mogelijkheden voor eucharistievieringen

In Gods werkplaats
Boek
Locatie: Hasselt

In goed gezelschap
Boek - 22 levenslessen van gewone mensen uit de Bijbel
Locatie: Hasselt
Gewone en ongewone bijbelse personen worden op een indringende manier voor het voetlicht gebracht. Hun
vreugde en verdriet, hun zekerheden en twijfel, hun persoonlijke relatie met God. Met vragen voor gesprek en
verdieping

In goed vertrouwen
Boek - ontmoetingen rond de apostolische geloofsbelijdenis
Locatie: Mechelen
Geloven doe je op je eigen manier. Wie er gezamenlijk mee bezig wil zijn, vindt hier uitleg, gespreksvormen en
werkvormen over de christelijke geloofsbelijdenis. Een mooie hulp voor gespreksgroepen en groepen die jongeren
voorbereiden op hun plechtige geloofsbelijdenis.

In het begin
Boek - Over het scheppingsverhaal
Locatie: Mechelen, Hasselt, Gent
De bijbel gaat over diepere vragen die je stelt als je wat ouder wordt: wat is de zin, hoe word ik gelukkig? Dat
staat al in de eerste bladzijden van de bijbel. Al vanaf de schepping is duidelijk dat er ergens Iemand is, al van
voor de aarde en de mensen, een God, die echt wou dat er een aarde en mensen zouden komen.

In het doolhof van de rouw
Boek - 40 bijbelwoorden die troost bieden
Locatie: Mechelen
Rouwen is een complex proces, waarin we de lege plaats onder ogen leren zien en voor al onze gevoelens een
plaats zoeken. Het boek wil ons troost bieden vanuit Gods woord.

In het spoor van Jezus
Boek - Een kennismaking met het katholieke geloof
Locatie: Mechelen, Gent
Dit boekje wil een geleide zoektocht zijn voor kerkelijke nieuwkomers. Het wil zorgen voor helder en toegankelijk
materiaal dat teksten bevat (gebaseerd op de Katechismus van de katholieke kerk) over de oorsprong van het
christelijk geloof, de sacramenten en de christelijke feestdagen.

In het teken van leven
Boek - Zorgen voor het ongeneeslijk zieke kind
Locatie: Mechelen, Antwerpen
Het boek geeft praktische tips en adviezen aan ouders en zorgverleners voor kinderen die niet meer te genezen
zijn. Daarnaast biedt het herkenning en ondersteuning aan ouders die hun kind reeds verloren aan de dood.

In het voetspoor van Franciscus 10-22 augustus 2008
Boek - jongerenpelgrimstocht naar Assisi doorheen de streek waar Franciscus leefde, zong en speelde
Locatie: Hasselt
Tochtboek met mooie teksten, werkvormen, gebeden en liederen voor jongeren die in 2008 pelgrimeerden naar
Assisi.

In het voetspoor van Franciscus: 1- 13 augustus 2013
Boek - Jongerenpelgrimstocht naar Assisi doorheen de streek waar Franciscus leefde:
Locatie: Hasselt

In mijn kop staat alles op zijn hoofd
Boek
Locatie: Antwerpen
Weet je wat het verschil is tussen mij en mijn moeder? Mijn moeder heeft het druk. Ik ben het. Ik zie iets en ik
grijp het al. Ik denk iets en ... of nee. Denken doe ik pas daarna. Als ik mijn gedachten maar eens bij elkaar kon
houden. Als ik ze van overal in mijn lichaam terug kon roepen en samenproppen in mijn hoofd. Zit stil. Luister
goed. Let op. We gaan een boek schrijven.

In uw handen ...
Boek - Werkboek voor een persoonlijke uitvaartdienst
Locatie: Mechelen, Antwerpen
Werkboek met tal van suggesties om een uitvaartdienst voor te bereiden, die past bij de persoonlijkheid van de
overledene.

In vorm gevormd
Boek - Vormselvoorbereiding
Locatie: Mechelen, Gent
Brochure die hoort bij de vormselvoorbereiding ´Zevenmaal vieren´. De hernieuwing van de doopgeloften, de
handoplegging en de zalving met olie worden uitgewerkt met gesprekken, doemomenten, spel, bijbelverhaal en
lied.

In vorm gevormd
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
CD horend bij het vormselcatecheseproject ´Zevenmaal vieren´en de brochure Ín vorm gevormd´. De CD bevat
een geloofslied.

In vorm gevormd deel begeleiding met CD
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Brochure die hoort bij de vormselcatechesemap ´Zevenmaal vieren´. Deze brochure is bedoeld voor de
begeleiders, en bevat een CD met een geloofslied.

In vrijheid, trouw en hoop
Boek - Inleiding tot Paulus, de Katholieke Brieven en de Apocalyps
Locatie: Mechelen
Het boek is een poging om de brieven en de Apocalyps te ontsluiten.
De brieven laten zien hoe men trouw kan blijven aan de kern van het evangelie en de Apocalyps houdt een pleidooi
voor hoop in moeilijke situaties.

In Vuur en Vlam
Boek - Missionair vormselproject
Locatie: Gent, Mechelen
Vormselproject, bestaande uit een werkboek, een begeleidersboek een set kaartjes en een invulkalender.
Het project bestaat uit 6 jongerenbijeenkomsten vóór het vormsel (de Helper, Contact!, Missie, Vuur, Ik geloof,
Uitdragen), 2 jongerenbijeenkomsten na het vormsel (Gevormd! En nu?, Hoe gaat het?), 2 bijeenkomsten voor
ouders (Op weg naar het heilig vormsel, In vuur en vlam) en suggesties voor een vormselviering.

In-team
Boek - Vervolmaak uw vrijwilligersrelatie in tien stappen
Locatie: Mechelen
In tien stappen kan je leren hoe je het vrijwilligersbeleid in je organisatie nog beter kunt aanpakken, rekening
houdend met de eigenheid van je organisatie. Dit boek biedt tips, doordenkertjes en waarschuwingen voor
valkuilen.

India en zijn godsdiensten
Spel
Locatie: Mechelen
Spel met weet- en doevragen over India en zijn verschillende godsdiensten.

Indiscoop 2009
Spel
Locatie: Antwerpen
Dit spel werd gemaakt rond het jaarthema van broederlijk delen TILAK. De spelers belanden op de filmset van
Bollywood en krijgen de opdracht een film te maken over het leven in INDIA.

Info- en methodiekenmap
Boek - 't is te doen
Locatie: Antwerpen
Laat deze map een inspiratiebron zijn om met je groep eens een activiteit te doen rond armoede. Een activiteit
waarbij jullie je inzetten voor mensen die in armoede leven. Laat deze map inzicht geven, opdat de problematiek
niet vergeten wordt en armoede niet vanzelfsprekend wordt. Laat deze map een oproep zijn aan jou, je groep en je
vrienden om DAADwerkelijk het geloof uit te dragen.
Steek daarom iets op van deze map, maar blijf er zeker niet in steken!

informatief spel
Boek
Locatie: Geen.

Infuus voor een sneeuwman
Boek
Locatie: Antwerpen
'Infuus voor een sneeuwman' is een poëtisch en suggestief verhaal in korte, krachtige zinnen en pakkende
beelden. Het hoofdpersonage, de zestienjarige Stefanie, is op zoek naar een houvast in haar leven. Dat is de kern
van het verhaal. Het boek is bestemd voor jongeren vanaf 16 jaar. Het vormt een drempel naar de
volwassenenliteratuur.

Inleiding in het Oude Testament
Boek
Locatie: Mechelen
De doelstellingen van deze uitgave zijn:
- inzicht geven in de structuur, het ontstaan en de inhoud van het Oude Testament
- introduceren van de verschillende methodische benaderingen
- inzicht geven in de belangrijkste stromingen en instellingen en de literatuurgeschiedenis van het Oude Testament

Inspelen op: activiteitenboek 4
Boek
Locatie: Geen.

InSPELENop
Boek
Locatie: Antwerpen
Een spelenboek met een ruim gamma van spelmogelijkheden, gespreks- en discussietechnieken, belevings- en
ervaringsspelen. Om de deelnemers op een leuke en boeiende manier te confronteren met maatschappelijke en
politieke problemen

Inspiratiebronnen
Spel
Locatie: Mechelen
Reeks kaartjes met daarop mogelijke (spirituele en andere) bronnen van inspiratie in je leven. De kaartjes bieden
een mogelijkheid tot gesprek. Dit spel werd ontwikkeld om jongeren voor te bereiden op hun reis naar de
Wereldjongerendagen in Sydney, maar kan los daarvan als werkvorm gebruikt worden.

Inspiratiekoffer
Themakoffer
Locatie: Hasselt
Inspirerende werkvormen voor alle dagen. Om zelf eens door te kijken, om inspiratie op te doen, om te gebruiken
in je Plussersgroep, jeugdbeweging of misschien in de klas. De koffer bevat verschillende materialen en
werkvormen. Sommigen zijn al volledig uitgewerkt en anderen zijn slechts een aanzet.

Inspiratielijst NokNok
Boek
Locatie: Hasselt
Bundel vol werkvormen om te werken rond persoonlijke groei.

Inspiratiespel
Spel
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Brugge, Hasselt, Gent
Het inspiratiespel bestaat uit 140 kleurrijke kaarten, onderverdeeld in 4 groepen. Aan de hand van de kaarten
breng je thema´s als activiteiten, inspiratiebronnen, voorwaarden en belemmeringen aan de orde en zorg je ervoor
dat ze gemakkelijk bespreekbaar worden in de groep. Bij het spel hoort een handleiding die je wegwijs maakt in 25
variaties die je met het spel kan spelen.

Insta God
Spel - Een spel over geloof en sociale media
Locatie: Hasselt
Iedereen zet tegenwoordig zijn/haar leven online. Waarom niet met geloof bezig zijn via Social Media? deze quiz
daagt je uit om zo veel mogelijk likes( hartjes) te verzamelen door zo goed mogelijk in te schatten wat de andere
deelnemers zullen antwoorden. Tegelijkertijd word je uitgedaagd om je mening te geven over het geloof en sociale
media.

Integreer!
Spel - Jeugd en Vrede
Locatie: Gent, Mechelen, Antwerpen, Hasselt
Voor wie pas in België aankomt, is ons landje vaak een doolhof. Integratie is niet eenvoudig, zeker als je geen
papieren hebt. Dit spel laat je daar alle kanten van kennen.

Intercity bestemming Pasen
Boek - Een reisgids voor de goede week
Locatie: Mechelen, Gent, Antwerpen
We volgen een man op het laatste deel van zijn reis. De liturgie van de Goede Week krijgt tijdens de vieringen
nogal eens een verschillende vorm in verschillende kerken. Al doende word je uitgenodigd om God te ontmoeten.

Intercultureel Spelenboek
Boek
Locatie: Brugge, Hasselt, Mechelen, Gent
Dat intercultureel leren een noodzaak is, daar lijkt al lang geen twijfel meer over te bestaan. Toch zijn er nog heel
wat jeugd- en jongerenwerkers die het integreren van het interculturele in hun werking als een hele opgave
beschouwen. Met dit boek willen we duidelijk maken dat je het proces van intercultureel leren ook op een heel
leuke en boeiende manier op gang kan brengen door te spelen

Internationaal commentaar op de bijbel
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Lijvig instrument om tot een beter verstaan van de bijbel te komen. De eerste band behandelt de boeken van het
Oude Testament (behalve de profeten). De tweede band behandelt de profeten en het Nieuwe Testament.

Intouchables
Audiovisueel
Locatie: Brugge, Mechelen, Hasselt
Miljonair Philippe is aan een rolstoel gekluisterd. In hartje Parijs woont hij in een kast van een huis. Driss woont
daar ver vandaan, in een van de grimmige voorsteden. Verdient de jonge Senegalees zijn geld niet met schimmige
zaakjes, dan trekt hij wel een uitkering. Maar wie bijstand wil, moet solliciteren. Plotseling zit Driss met een echte
baan opgescheept, als persoonlijke verzorger van Philippe. Met zijn tomeloze energie zet hij Philippe’s stijve
huishouden binnen de kortste keren op z’n kop. Maar ook Driss’ leven zal nooit meer hetzelfde zijn.

IPuber
Spel
Locatie: Antwerpen, Gent
Een educatief spel rond imago, weerbaarheid, lichaam, seksualiteit en communicatie.
In de doos vind je eveneens 'Beddengoed', dat is een voorbehoedsmiddelengids voor jongeren.

Is dit liefde?
Boek - Jongens en meisjes vertellen over hun eerste ervaringen
Locatie: Antwerpen
Is dit liefde? wil een steun en herkenning zijn voor alle jongens en meisjes die hun eerste stappen zetten in de
liefde. Het wil ouders en andere volwassenen laten zien hoe jongeren dit tegenwoordig beleven zodat het
makkelijker wordt hierover samen te praten.

Is er leven na de dood?
Boek - Eigentijdse antwoorden op veelgestelde vragen
Locatie: Mechelen
Is er leven na de dood? In dit boek vind je eigentijdse antwoorden op veelgestelde vragen over de onsterfelijke
ziel, de hel, het vagevuur, engelen, de hemel,... De antwoorden zijn gebaseerd op recent onderzoek naar bijnadoodervaringen en hedendaagse natuurkundige inzichten.

Is het nu generatie X, Y of Einstein?
Boek - FAQ voor leraren, opvoeders en ouders
Locatie: Mechelen, Gent
Genuanceerd, soms grappig en positief beeld van jongeren

Is Hij nu in ons midden of niet?
Boek - Ervaringen met bibliodrama
Locatie: Brussel
Bibliodrama is een geloofsontmoeting in beweging. De betekenis van bibliodrama wordt eerst theoretisch
beschreven. Nadien staan de ervaringen centraal. Gespeelde teksten worden verteld, gevolgd door
belevingsteksten, vervolgens wordt verwoord wat deze spelen hebben opgeleverd aan nieuw geloofs- en
schriftverstaan.

Is opa in de hemel?
Boek
Locatie: Mechelen, Hasselt
Prentenboek voor jonge kinderen over een meisje dat het graf van opa bezoekt

Is zoenen ook seks?
Boek - vragen van en voor kinderen over seks
Locatie: Antwerpen
In dit boek vind je een antwoord op leuke, grappige en ook best moeilijk te beantwoorden vragen van kinderen
over seks. Alle aspecten van seks worden belicht. Bij elk hoofdstuk horenleuke illustraties.

Islam, van nature een vijand?
Boek
Locatie: Antwerpen
Hoe spreekt de Koran over de christenen? Hoe kan men de huidige wrevel of wrok van sommige moslims ten
overstaan van het zogenaamde westen begrijpen? Is er een fundamenteel probleem in de islamitische theologie
dat aan de basis ligt van de schok van beschavingen? Hoe verhoudt zich het islamitische recht tot de rechten van
de mens? En wat is eigenlijk geloven? Misschien ligt daar wel de hele vraag die ons bezighoudt?

Ja !: Compleet uitgewerkte eerstecommunie-viering
Boek
Locatie:

Ja !: Extra tips voor een topviering
Boek
Locatie: Mechelen

Ja !: Liedjes voor eerste communie
Audiovisueel
Locatie:

Ja !: Teksten en partiturenboekje voor eerste communie
Boek
Locatie:

Ja !: Viering met naamopgave
Boek
Locatie: Mechelen

Ja!: Teksten en gedichten van Stef Bos!
Boek
Locatie: Antwerpen
Ook enkele liedteksten van zijn liederen.

Ja, de optimisten zullen overleven
Boek
Locatie: Antwerpen
In dit boekje wil Phil Bosmans volgende boodschap laten doorklinken: in deze wereld met machteloze en uitgeputte
mensen, kan het nog anders! In zijn korte beschouwingen over het leven van alledag wordt het dan ook duidelijk
dat het leven de moeite waard is

Jaarboek 2004
Boek - Seksualiteit, relaties, geboorteregeling
Locatie: Geen.
Een terugblik en vooruitblik op het vlaamse sekslandschap van 2003. Een parelende cocktail van origineel
bijdragen, frappante kronieken en spitse recensies over seksualiteit, relaties en geboorteregeling. Wars van clichés
en platitudes. Eigenzinnig en veelzijdig. Ernstig, maar met mate

Jaarboek 2005: seksualiteit - relaties - geboorteregeling
Boek
Locatie: Geen.
Jaarboek van Sensoa over seksualitiet, relaties en geboorteregeling

Jaargetijdenboek
Boek - Wijsheid uit alle wereldreligies voor het hele jaar
Locatie: Mechelen
Een rijk en inspirerend boek dat de lezer het jaar door meeneemt langs bronnen van wijsheid uit alle tradities.

Jaarthema doos 'Goeie ontvangst'
Spel - Materialen van de spelen aansluitend bij jaarthema map 'Goeie ontvangst'
Locatie: Hasselt
Materialen van de spelen aansluitend bij de jaarthema doos 'Goeie ontvangst' + materiaal van de spelen
aansluitend bij de spelen ter voorbereiding van de WJD te Krakau in juli 2016.

Jaarthema Magnifiek 2018-2019
Boek
Locatie: Hasselt

Jaarthemamap 'Goeie Ontvangst'
Boek - Jaarthema 2015-2016
Locatie: Gent
- Bijbeltekst Lucas 15, 11-32 ('Verloren Zoon')
- Werkvormen 12 + (5)
- Werkvormen 16 + (4)
- Werkvorm Begeleider (1)
- Bezinning Jaarthema
- Eucharistieviering 'Wat een ontvangst'
Werkvormen WJD Krakau 2016 (6)'

Jaarthemamap Ten voeten uit
Boek
Locatie: Hasselt

Jacob´s well
Audiovisueel - musical en vormingspakket
Locatie: Mechelen
Vormingspakket bestaande uit :
1. De musical ´Jacob´s well´, met bijhorende teksten en partituren van de muziek.
Deze musical brengt een hedendaagse versie van het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de waterput (Joh. 4,
3-30). Twaalf Vlaamse jongeren zingen en acteren zo enthousiast dat het meteen duidelijk wordt dat ze gedreven
zijn. Gedreven door het evangelie.
2. Vormingspakket n.a.v. de musical met methodieken voor jongeren (12-18 jaar).

Jakob
Audiovisueel - De bijbel (reeks)
Locatie: Mechelen
DVD over het leven van Jakob (uit het boek Genesis)

Je bent begaafd
Boek
Locatie: Mechelen
Dit werk-en gespreksboek kan jongeren helpen in hun zoektocht naar de eigen identiteit. Wat zijn jouw gaven en
hoe kun je die inzetten voor anderen? Aan de orde komen achtereenvolgens : je bent uniek, je bent verbonden
met anderen, je interesses, je gaven, je stijl van werken, Gods liefde als de bron.

Je bent een engel
Boek
Locatie: Mechelen
22 grappige, gevoelige, boze, vrolijke, gekke en bijzondere gedichten; op een verrassende manier worden
gevoelens en vragen verwoord en er wordt gesproken met God.

Je bent jong
Boek
Locatie: Antwerpen
'Je bent jong' is een boek voor jonge mensen die willen nadenken over hun toekomst. In allerlei opzichten is die
toekomst onzeker. Maar door jezelf bepaalde vragen te stellen, kun je je er toch op voorbereiden. De antwoorden
die je op deze vragen geeft zijn beslissend voor de houding waarmee je de toekomst tegemoet treedt

Je eerste bijbel
Boek - Op weg met kleuters
Locatie: Mechelen, Gent
In dit boekje worden prachtige verhalen uit de Bijbel verteld. Laat je kind kennismaken met de grote verhalen van
God met de mensen: over de schepping, de zondvloed, de uittocht uit Egypte, en over Jezus.

Je eigen levensvreugde terugvinden
Boek
Locatie: Antwerpen
En toch is ze bij iedereen terug te vinden, de levensvreugde. Ondanks vele verwondingen, pijn en verdriet. Anselm
Grün doet recht aan de gevoelens die tegnovergesteld zijn aan de levensvreugde. maar hij laat ook zien hoe
eenieder weer toegang kan krijgen tot zijn misschien wel verstopte levensbronnen. Bij voorbeeld door zich te
herrinneren, wat men als kind deed om zich terug te trekken. Geheime vruchtplekken en spontane kinderlijke
rituelen verwijzen naar de eigen spiritualiteit en levensvreugde

Je geloof doorgeven, hoe doe je dat?
Boek
Locatie: Hasselt
De auteur probeert antwoorden te geven op vragen van volwassenen en van kinderen rond geloo, godsbeelden,
geboden, Kerk ...

Je kind verliezen
Boek
Locatie: Geen.
Je kind verliezen is onvoorstelbaar voor een buitenstaander. Ouders die zo'n verlies lijden voelen zich dan ook vaak
onbegrepen door de buitenwereld. In dit boek probeert Marinus Van den Bergh gids te zijn tussen die twee
werelden: de binnen en de buitenwereld

Je kinderen vieren
Boek - hun Bijbel en bidden, eerste communie en vaste plaats
Locatie: Gent
Liederen, gebeden en verhalen om met kinderen te vieren.

Je ogen spreken
Boek - Jeugdpoëzie
Locatie: Mechelen
Een honderdtal gedichten rond ruzie en verzoening, pesten en uitsluiten, vriendschap en verdraagzaamheid.

Je stilte ademt zo zacht
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Een verzamelbundel van gedichten rond relaties, gezien, gehoord maar vooral gevoeld door kinderen, jongeren en
jonge volwassenen van 7 tot 30 jaar. Soms op een suggestieve, maar niet zelden op een heel duidelijke manier
brengen ze hun zoektocht in beeld. In de eerste plaats naar hun ouders of grootouders, maar ook naar vrienden en
vriendinnen. We treffen pareltjes van gedichten aan waarin vertrouwelijkheid, maar ook spanningen worden
beschreven. Met gemengde gevoelens, een schrijnende vraag naar meer aandacht of een tikkeltje humor, vragen
jongeren begrip en waardering in hun omgang met anderen

Je verdriet voorbij
Boek - Een gids voor jongeren over zelfmoord
Locatie: Geen.
Zelfmoord lijkt de perfecte oplossing voor al je problemen, iedereen denkt er wel eens aan. Zelfmoord plegen doe
je maar één keer in je leven. Over zo'n serieuze beslissing moet je dus goed nadenken, want alles moet in één
keer goed gaan. Maar als je het toch van plan bent, kun je net zo goed de tijd nemen je goed voor te bereiden. Dit
boek helpt daarbij. Het vertelt wat je moet doen om uitgerust, helder en ontspannen over zelfmoord na te denken.

Je ware vrouwelijkheid ontdekken
Boek
Locatie: Mechelen
Hier worden veertien vrouwentypen beschreven die corresponderen met vrouwen uit de Bijbel. Als een vrouw de
koningin en de ´wilde vrouw`in zich toelaat, zal ze ook een zinvolle plaats kunnen geven aan andere typen zoals
de moeder, de kunstenares en de profetes.

Je wil wel wat maar niet dat: een informatief spel over aids
Spel
Locatie: Antwerpen
Jongeren zeggen vaak: "zwijg ons over aids, daar weten we al genoeg van". Dit spel neemt deze jongeren op hun
woord; Het stelt hen in de mogelijkheid op een speelse wijze hun kennis over aids te toetsen of op te frissen en
hun lacunes in die kennis bij te schaven. Toch is veel weten over aids niet voldoende. Belangrijker is dat jongeren
er toe komen hun gedrag aan te passen in het licht van deze informatie. Dit is geen gemakkelijke zaak. Om tot
reële gedragsverandering te komen dienen een aantal voorwaarden vervuld. Dit spel wil de weerstanden
bespreekbaar maken, die de kloof tussen weten en doen zo groot maakt. Daarom zijn naast kennisvragen een
groot aantal discussieopdrachten verwerkt. Door het uitwisselen van meningen omtrent eeen aantal stellingen
krijgen jongeren meer inzicht in de AIDSproblematiek. Doorheen een gesprek met anderen krijgen ze voor zichzelf
meer helderheid wat ze precies te verwachten hebben van seksuele relaties en wat het gebruik van een condoom
moeilijk of onmogelijk maakt. Een derde soort opdrachten (rollenspelen) geven hen de kans zich in te leven in
situaties die met AIDS te maken hebben en/of nieuw gedrag daaromtrent te oefenen en te evalueren

Je wordt niet vergeten
Boek
Locatie: Antwerpen
Miniboekje over aandacht voor elkaar

Jef de muis is nooit kwaad
Boek
Locatie: Antwerpen
Een kinderboek over kwaad mogen en moeten zijn

Jef en Lien
Boek - Prenten en schema´s om met kinderen (8-12 jaar) te werken rond ruzie en conflict
Locatie: Mechelen
Aantrekkelijke prenten en eenvoudige schema´s om kinderen beter met elkaar te leren omgaan, zodat er minder
ruzies en pesterijen voorkomen. De inleiding geeft begeleidend commentaar om elk van de 18 stappen zo goed
mogelijk samen te kunnen doorlopen.

Jésos De Montréal
Audiovisueel
Locatie: Mechelen, Gent
Jezusfilm op DVD

Jesus of Nazareth
Audiovisueel
Locatie: Hasselt, Gent
Vertelling van het gehele verhaal van Jesus Christus. De regisseur heeft zich woord voor woord aan de
oorspronkelijke tekst gehouden. Vanaf de komst van Jozef en Maria naar Bethlehem, zijn vroege jeugdjaren, zijn
verrichtte wonderen, tot aan de climax van de wederopstanding ; Engels gesproken, Nederlands ondertiteld ; 2
DVD's.
leeftijd 12+ duur 399 min.

Jeugd en eetstoornissen
Boek
Locatie: Antwerpen
Een map met onderwijs- en voorlichtingsmateriaal voor het basis- en voortgezet onderwijs

Jeugd en pastoraal
Boek
Locatie: Brussel, Gent
Veel jongeren hebben geen belangstelling meer voor de Kerk. Ze zoeken hooguit nog een religieuze service zoals
huwelijk of doop. Pastores vragen zich af hoe aan deze jeugd nog iets van het christelijk geloof over te dragen. Dit
boek stippelt een aantal wegen uit.

Jeugd kijk over je muur
Boek - een levensboek voor jonge mensen
Locatie: Hasselt
Een boek met korte teksten, citaten, gedichten, bezinning,... Met aangepaste fotografische begeleiding en in een
retro lay-out.

Jeugd Pastoraal
Boek - Op zoek naar de kern
Locatie: Mechelen
Hoe kun je pastoraal vertalen naar jongeren toe? De auteur gebruikt zijn eigen ervaring van jeugdpastor en laat de
jongeren zelf met hun vragen aan het woord. Wat is de relatie tussen de leefwereld van jongeren en hun eigen
spiritualiteit waar ze op zoek naar zijn? En tot slot: hoe verkopen we ons eigen product?

Jeugdbeweging en Parochie: visie en methodiek voor de toekomst
Boek
Locatie: Mechelen
Deze visietekst is ontstaan uit vragen van jeugdbewegingen en parochieploegen. De jeugdbewegingen zoeken naar
hun eigen plaats in het parochiegebeuren. De visietekst geeft nadien twee methoden aan om de relatie tussen
parochie en jeugdbeweging open te breken.

Jeugdpastoraal en de jeugddienst
Boek
Locatie: Mechelen
Jongerencultuur en onze tijd
Jeugdpastoraal als plek om thuis te komen
Jeugdpastoraal ter plekke: hoe uitbouwen?

Jezelf bevrijden
Boek - Gedachten over Vasten en Pasen
Locatie: Gent
Volgens de auteur denken vele mensen in de vastentijd: hoe kunnen we genezen van de overvloed die ons ziek
maakt? Hoe kunnen we eenvoudiger en vreugdevoller leven?

Jezuïetengrappen
Boek - Humor en spiritualiteit
Locatie: Mechelen, Antwerpen
Wie zijn de jezuïeten? Paus Franciscus komt uit hun rangen. Jezuïeten werken als astronoom,
gevangenisaalmoezenier, cineast, leerkracht, geestelijk begeleider, kunstenaar... In dit boekje wordt op luchtige
wijze gepeild naar de eigenheid van deze katholieke religieuzen, die even berucht als beroemd lijken te zijn.
Geschreven door Nikolaas Sintobin.

Jezus
Boek
Locatie: Brussel
Waarom moest Hij sterven? Is Hij echt opgestaan?
Waar blijft Hij? Wat betekent Hij in de eenentwintigste eeuw?
Hoe krijg ik een relatie met Hem?
Waarom kwam God op aarde?...

Jezus & Boeddha
Boek - De verrassende overeenkomsten in hun uitspraken
Locatie: Mechelen
Jezus en Boeddha zijn twee gidsen die de mensheid eenzelfde weg wijzen. Hun uitspraken over liefde, wijsheid, de
wereld en de weg die de mens moet gaan, bieden verwante interpretaties aan, de christelijke en de
boeddhistische.

Jezus en de mooiste bijbelverhalen
Boek
Locatie: Geen.
Kinderbijbel met verschillende mapjes per verhaal.

Jezus in jouw geloofsverhaal
Spel
Locatie: Hasselt
Jezus werd zoals onder meer blijkt uit het verhaal van de voetwassing (Johannes 13,1-17) door zijn leerlingen
beschouwd als een leraar, een leider en de Heer. Maar wie is Jezus voor jou? Aan de hand van een uitgebreide
reeks foto’s en een krantenzoektocht zoeken jongeren een antwoord op deze vraag.

Jezus is zeg maar echt mijn King
Boek
Locatie: Hasselt
Jezus is zeg maar echt mijn King is een korte, krachtige en smaakmakende oproep om Jezus te volgen in deze tijd.
Auteur Johannes van de Bank praat en schrijft vrolijk en scherpzinnig, maar dat doet hij onbeschaamd vanuit een
gelovig hart! Als jeugdoudste in zijn kerk is Johannes volop in gesprek met jongeren. Hij spreekt hun taal, deelt
hun smaak voor populaire cultuur en slaat bruggen tussen de ‘buitenwereld’ en de meer naar binnen gekeerde
cultuur van het traditionele geloof. Dat levert spannende, humoristische teksten op die prikkelen en uitdagen.
De titel van dit debuut Jezus is zeg maar echt mijn King is een licht provocerend statement. In een tijd waarin
steeds minder mensen nog iets lijken te hebben met de kerk en het geloof in Christus, wordt hier zonder schaamte
kleur bekend. Die wereld waarin wij leven is boeiend, gekmakend, verwarrend en interessant.
Johannes van de Bank gaat in op diverse vooroordelen die bestaan over christenen en christen-zijn. Muziek, seks,
alcohol, maar ook Israël, christelijke feestdagen, bidden en op Jezus lijken: het komt allemaal aan bod. Grappige
cartoons vullen het geheel aan.
De vlotte schrijfstijl en thematiek van Johannes van de Bank maken dit boek bijzonder geschikt voor zowel jonge
en volwassen gelovigen als (nog) niet-gelovigen die nieuwsgierig zijn naar het leven als christen.

Jezus nader belicht
Boek - cursus geloofsvorming
Locatie: Mechelen
Vormingsmap voor zes bijeenkomsten voor volwassenen, rond de figuur van Jezus.

Jezus toen en nu en dan
Boek
Locatie: Mechelen
Het is voor de auteur geen moeite om te zoeken naar wie Jezus was en wat hij gezegd en gedaan heeft. De lezer
mag het weten: het enig geldige Jezusbeeld bestaat niet. In het debat over het christelijk geloof is deze waarheid
van slechts van relatief belang.

Jezus van mens tot mens
Boek
Locatie: Hasselt
35 verhalen over Jezus op een originele manier beschreven door Karel Eykman. In de verhalen staat het thema
‘ontmoeting’ centraal staat. Jezus wordt geportretteerd als mens onder de mensen, maar wel als iemand met een
bijzondere roeping. Een aansprekend portret van één van de grootste leraren van de mensheid. Dit boek zal zeker
ook jongeren aanspreken. Deze uitgave is prachtig geïllustreerd door Ceseli Josephus Jitta.

Jezus voor ogen: Beelden en woorden voor de veertigdagentijd
Boek
Locatie: Hasselt

Jezus' woorden
Spel
Locatie: Hasselt
De jongeren worden aangemoedigd om na te denken over Jezus’ uitspraken in de Bijbel en om ze te begrijpen
(hoofd), om de uitspraken ter harte te nemen en ze in hen op te nemen (hart) en om te handelen naar de woorden
die Jezus heeft gesproken, om Hem dus te volgen door hun daden (handen).

Jezus-Johannes-memory
Spel
Locatie: Hasselt
Hoeveel weet je over Jezus en Johannes? Je ontdekt het tijdens het spelen van de Jezus-Johannes-memory

Jezus: een ander verhaal
Boek
Locatie: Brussel
in dit boek vertelt Manu het verhaal van Jezus verder in een beklemmende en tegelijk bevrijdende stijl. Jezus
wordt de Messias voor alle mensen, een begaanbare weg naar God.

Jezus: Een andere kijk op verzoening in ons
Boek
Locatie: Mechelen
God wil geen betaling van schulden en geen straf, maar liefde en toewijding. Tot die ontdekking kwam de
gereformeerde predikant Ton De Ruiter. Hij vroeg ontheffing uit zijn ambt, omdat hij de ´leer van verzoening door
voldoening´, niet langer kon verkondigen. Nu schrijft hij dat het gaat om verzoening van de mens met God,
eenheid met God en met elkaar, Hij in ons en wij in Hem.

Jezus: een geloofsboek voor jonge kinderen
Boek
Locatie: Brussel
Een boek over Jezus voor kinderen, met grote eenvoudige prenten

Jezus: Gedachten bij het evangelie
Boek
Locatie: Mechelen
Wegwijs worden in het evangelie is in dit boek een ontdekkingstocht onder begeleiding van Henri Nouwen. Elk
hoofdstuk in dit boek heeft een passage uit de evangelies tot onderwerp. Alle hoofdstukken beginnen met een
bijbelcitaat en worden gevolgd door een overweging.

Jezus: mijn Bijbel-prentenboek
Boek
Locatie: Antwerpen
Een bijbel voor kleuters met 10 verhalen uit het leven van Jezus met tekeningen en eenvoudige teksten

Jezus: van mens tot mens
Boek
Locatie: Mechelen
In 35 verhalen, gebaseerd op bijbelverhalen, schetst de auteur een levendig portret van Jezus, waarin
ontmoetingen met andere mensen centraal staan. Jezus was een mens zoals wij, maar met een bijzondere
roeping.

Jezusbeelden
Spel
Locatie: Hasselt
IJD Hasselt werkte een methodiek uit om met jongeren te werken rond Jezusbeelden. Aan de hand van
kunstwerken van Sieger Köder kan men tot een geloofsgesprek komen over welk beeld de jongeren van Jezus
hebben, waar dat beeld vandaan komt en wat het evangelie zegt over Christus.De uiteindelijke bedoeling van deze
werkvorm is om in gesprek te gaan over wat ons aanspreekt in Jezus en waarvoor Hij ons misschien oproept .
Deze werkvorm bevat 1 bundel uitleg + 4 x 19 verschillende afbeeldingen van Jezus + 2 x 54 gekleurde kaarten
met trefwoorden i.v.m. Jezus

Jij bent de zon nu*
Boek
Locatie: Mechelen
Openhartige en troostende poëziebundel die - in woord, beeld en muziek - een tastbare steun wil zijn voor
iedereen die met een groot verlies wordt geconfronteerd. Met CD.

Jij bent gekomen om te blijven
Boek - Woorden en beelden van troost
Locatie: Antwerpen
Jij bent gekomen om te blijven maakt een reis door een vreemd land dat rouw heet. Het is een zwerftocht door
een innerlijk landschap dat onherkenbaar is na de dood. Het gaat over zoeken naar innerlijke rust en harmonie met
jezelf. Het neemt je mee op wegen naar aanvaarding en bevrijding. Sprokkels van rouw verweven zich met de
adem van het leven. Dit boek is een geschiedenis van twee gewone mensen die elkaars tederheid en zorg deelden
en daardoor in staat waren om tederheid en zorg te zijn

Jij bent jij
Boek
Locatie: Mechelen
Prentenboek over Ollie. Ollie wil dolgraag uitgekozen worden om één van de steltlopers van het dorp te zijn, want
daarmee stijg je uit boven iedereen! Op een avond is hij aan de beurt en hij kan zijn geluk niet op. Maar Ollie moet
een wijze les leren om echt gelukkig te worden.

Jij leve lang
Boek - Teksten en liederen bij geboorte en groei
Locatie: Mechelen
De teksten en liederen staan stil bij het wonder van het leven, mediteren over het water, de naam, het licht en
over de keuze waarvoor jonge volwassenen staan. Ze willen zowel kerkelijk betrokken mensen als zij die op
afstand van de kerken geboorte en groei van hun kinderen toch religieus willen vieren, ten dienste staan.

Jij onzichtbaar bij mij
Boek - Als je een kind verloren hebt
Locatie: Antwerpen
De dood van een kind veroorzaakt een verdriet dat niet meer verdwijnt. Het overleden kind blijft altijd onzichtbaar
aanwezig. Voor dit leed zijn eigenlijk geen woorden. De auteur luisterde aandachtig naar ouders, broers, zussen en
grootouders die hun verhaal vertelden. Tastend zoekt hij naar woorden om de nabestaanden tot steun te zijn.

Joepi de Groepi
Boek - Methodieken voor een ploegevaluatie
Locatie: Mechelen
Dit bundel brengt tips om iets te doen aan gespannen probleemsituaties binnen bestuur of werkgroep. Hoe werkt
een goed bestuur en welke methode gebruiken wanneer het misloopt? Hoe kan ik inspirerend zijn voor de goede
werking van een bestuur?

Johannes en Jezus - Memory
Spel
Locatie: Mechelen
Deze activiteit legt de link tussen Joannes, die de komst van Jezus aankondigt, en Jezus, naar wie we uitkijken
tijdens de advent

Johannes Paulus II Karol Wojtyla van Krakau naar Rome
Boek
Locatie: Mechelen
Deel 1 van tweedelig stripverhaal over Paus Johannes Paulus II. Vertelt het leven van de jonge Karol Wojtyla, zijn
priesterroeping en de weg die hij aflegt om reeds op jonge leeftijd in 1978 paus te worden.

Johannes Paulus II Onvermoeibare pelgrim
Boek
Locatie: Mechelen
Deel 2 van het tweedelig stripverhaal over Paus Johannes Paulus II. Vertelt het verhaal van een bijzonder
pausschap, de vele reizen die hij maakt, zijn niet onbelangrijke invloed op de wereldgeschiedenis.

Joke
Boek - Liederenbundel
Locatie: Mechelen
Deze zangbundel bevat meer dan 100 jeugdige liederen, strijdliederen en gezongen gebeden. Ze zijn voorzien van
notenschrift en gitaarakkoorden. Ze zijn bruikbaar in jongeren- en gezinsgroepen, in jeugdmissen, op kamp, op
school, thuis.

Joker
Boek
Locatie: Mechelen
Zangbundel van Jokri, met 123 partituren

Jona en de walvis
Boek - Mijn eerste bijbelverhalen
Locatie: Mechelen
Bijbelverhalen voor jonge kinderen

Jong verlies
Boek
Locatie: Antwerpen, Gent
Dit boek is een steun voor al wie in de zorgsector werken en andere betrokkenen bij de opvang en begeleiding van
kinderen en jongeren in rouw

Jong verlies:Rouwende kinderen serieus nemen
Boek
Locatie: Antwerpen, Gent
Vanuit haar studie en praktijkervaring schrijft de auteur over hoe we met kinderen van 0 tot 12 jaar die te maken
hebben met verlies kunnen omgaan. Een lijvig werk met heel wat getuigenissen. Aangevuld met een woordenlijst,
aanbevolen literatuur en concrete tips maakt dat dit een zeer bruikbaar boek is.

Jonge wijn in nieuwe zakken
Boek
Locatie: Gent
Vervolg op ´Opnieuw beginnen, Halewijn, 2006´. Het is een reeks van twaalf bijeenkomsten, met als bedoeling
verder te groeien in geloof.

Jongens en gevoelens
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Jongeren Ande(r)s
Spel
Locatie: Antwerpen
Deze bundel bevat een werkvorm voor jongeren vanaf 13 jaar en sluit aan bij de campagne van Broederlijk delen
De Andes wil groeien.

Jongeren en gaming
Boek - Over de effecten van games, nieuwe sociale netwerken en educatieve kansen
Locatie: Antwerpen
Dit boek vormt een neerslag van een onderzoek naar de effecten van games en de mogelijkheden tot het vormen
van nieuwe sociale netwerken...Het werd uitgevoerd door KATHO-Ipsoc, HOWEST-PIH en UGent.

Jongeren en relaties
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Brochure rond relatiebekwaamheid

Jongeren en relaties: werkmap
Boek
Locatie: Geen.

Jongeren in cijfers en letters
Boek - Bevindingen uit de JOP-monitor 1
Locatie: Antwerpen
De eerste afname van de JOP-monitor geeft brede infomatie over de leefomstandigheden, de leefwerld en de
gedragingen van jongeren tussen 14 en 25 jaar. Het biedtt een schat aan infomatie voor al wie bij jongeren
betrokken is.

Jongeren in rouw
Boek - Begeleiding van jongeren en hun gezin tijdens de rouwgroepen
Locatie: Geen.
Eindwerk over de begeleiding van jongeren en hun gezin tijdens de rouwgroepen

Jongeren op weg
Boek - Brieven aan een jonge pelgrim
Locatie: Antwerpen, Hasselt
Mgr. Van Luyn publiceert in dit boek negen brieven waarin belangrijke levensvragen aan de orde komen en reacties
gegeven worden ter overweging. Het boekje is geschreven om jongeren voor te bereiden op de
Wereldjongerendagen van Keulen in 2005. Bij dit boek hoort ook een handreiking met werkvormen voor jongeren.

Jongeren tussen vrijheid en geborgenheid
Boek
Locatie: Antwerpen
Resultaten van een onderzoek bij jongeren rond de concrete invulling die ze geven aan de begrippen vrijheid en
geborgenheid en over de obstakels die ze ervaren in hun zoektocht naar vrijheid en geborgenheid

Jongeren van nu en straks
Boek - Overzicht en synthese van recent jeugdonderzoek in Vlaanderen
Locatie: Hasselt
Jongeren onder de 25 vormen een derde van de bevolking in Vlaanderen, maar eigenlijk zijn ze niet zo goed
gekend door veel beleidsmakers en ouderen. Dit boek brengt een overzicht van recent jeugdonderzoek. Gegevens
uit bestaand onderzoek worden samengebracht rond de onderwerpen: gezin, kinderopvang, onderwijs, werk,
wonen en mobiliteit, vrije tijd, welzijn en gezondheid, delinquentie, samenleving en politiek. Het resultaat is nuttig
voor praktijk en beleid en zonder meer boeiend voor wie gewoon wat meer wil weten over de jeugd van
tegenwoordig.

Jongeren-Pelgrimstocht doorheen Ierland 6-18 augustus 2006
Boek
Locatie:
Tochtboek met mooie teksten, werkvormen, gebeden en liederen voor jongeren die in de zomer van 2006
pelgrimeerden doorheen Ierland naar Kylmore Abbey in Slimbridge.

Jongeren: de parochie voorbij?
Boek
Locatie: Mechelen
Hebben de jongeren in de parochie nog iets aan die parochie? Een verslag van de studiedag hieromtrent op 12 juni
1998 op de dag van de Parochiale Jeugdzorg in Antwerpen.

Jongerenbijbel
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Jongerenbijbel met extra informatie zoals:
- uitleg bij de bijbeltekst
- uitleg van moeilijke woorden en begrippen
- een inleiding per bijbelboek
- themapagina's over diverse onderwerpen
- tips, vragen om over na te denken en achtergrondinformatie
- enz...

Jongerencatechese en jeugdpastoraal: eenzelfde bedding?
Boek
Locatie: Mechelen
De auteur beschrijft een aantal initiatieven uit de praktijk van jeugdpastoraal en jongerencatechese:
pluswerkingen, de lange weg, jeugdbewegingen, tentenkamp en basisgroepen. Ze hebben alle waarde voor
geloofsinitiatie met jongeren. Tot slot geeft ze suggesties voor de toekomst.

Jongerengids 2003
Boek
Locatie: Antwerpen
Info, adressen, links, brochures, websites en emailadressen uit de jongerengids

Jongerenkaarten
Spel
Locatie: Antwerpen
Positieve gedachten die je helpen om in je kracht te gaan staan.

Jongerennamiddag: zonder klauwen...vrede bouwen: werken rond
vrede, geweldloosheid
Boek
Locatie: Antwerpen

Jop Basics - Deel 1
Boek - Materiaal voor basiscatechese deel 1
Locatie: Mechelen
Kinderen in de bovenbouw van de basisschool zijn erg leergierig, ook als het gaat om geloven en de kerk. De
catechesemethode Basics sluit aan bij die natuurlijke ontwikkeling. Basics geeft op een heldere en concrete manier
handreikingen om kinderen te laten leren. Kinderen worden bijvoorbeeld gestimuleerd om in hun eigen omgeving
op onderzoek uit te gaan en te leren van wat ze beleven in de praktijk. Daarnaast laat Basics kinderen in hun eigen
omgeving op zoek gaan naar mensen die voor hen een voorbeeld in geloof kunnen zijn. Het is een uitdaging voor
coaches om zelf ook zo'n voorbeeld te zijn.

Jop Basics - Deel 2
Boek - Materiaal voor basiscatechese deel 2
Locatie: Mechelen
Kinderen in de bovenbouw van de basisschool zijn erg leergierig, ook als het gaat om geloven en de kerk. De
catechesemethode Basics sluit aan bij die natuurlijke ontwikkeling. Basics geeft op een heldere en concrete manier
handreikingen om kinderen te laten leren. Kinderen worden bijvoorbeeld gestimuleerd om in hun eigen omgeving
op onderzoek uit te gaan en te leren van wat ze beleven in de praktijk. Daarnaast laat Basics kinderen in hun eigen
omgeving op zoek gaan naar mensen die voor hen een voorbeeld in geloof kunnen zijn. Het is een uitdaging voor
coaches om zelf ook zo'n voorbeeld te zijn.

Jop Basics - Deel 3
Boek - Materiaal voor basiscatechese - deel 3
Locatie: Mechelen
Kinderen in de bovenbouw van de basisschool zijn erg leergierig, ook als het gaat om geloven en de kerk. De
catechesemethode Basics sluit aan bij die natuurlijke ontwikkeling. Basics geeft op een heldere en concrete manier
handreikingen om kinderen te laten leren. Kinderen worden bijvoorbeeld gestimuleerd om in hun eigen omgeving
op onderzoek uit te gaan en te leren van wat ze beleven in de praktijk. Daarnaast laat Basics kinderen in hun eigen
omgeving op zoek gaan naar mensen die voor hen een voorbeeld in geloof kunnen zijn. Het is een uitdaging voor
coaches om zelf ook zo'n voorbeeld te zijn.

Jop coach: 7+1 basiscursus geloven
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Jop coach: Babel - Pinksteren
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Jop coach: Bidden met levensparels
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Jop coach: Boodschappers, lofprijzers & beschermers
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
engelen

Jop coach: Crash! Een botsing tussen mensen...
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
werkopdrachten bij film crash voor +16

Jop coach: De naakte waarheid
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Jop coach: Geloof, de groene motor
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Bevat enkele spelideeen om jongeren bewust te maken rond duurzaamheid.
Onder het artikel VET IRRITANT worden er enkele werkvormen aangereikt om te werken ron irritante
bijbelverhalen.

Jop coach: Geloven als een weg om te gaan
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen

Jop coach: God en jij, goed afgestemd
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
verschillende spelen rond jouw stemming en die van God

Jop coach: Hé, jij hier?
Tijdschrift - bij Kamp, en dan
Locatie: Antwerpen, Mechelen
enkele werkvormen bij het opstarten van een nieuwe groep, met klei, een emmauswandeling

Jop coach: Heiligen en verlossing
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
over verlossing en heiligen

Jop coach: Hot or not?!
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
over trends

Jop coach: I've got music in me
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen

Jop coach: Ik en mijn vrienden
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen

Jop coach: Ik voel me
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
over stemmingen, emoties en gevoelens

Jop coach: Kruistocht in spijkerbroek
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
humoristische film met vragen rond geloven, wonderen, verstand en keuzes maken

Jop coach: Lachen! … of belachelijk?
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
over humor

Jop coach: Leren geloven vanuit verwondering
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
geloven

Jop coach: Mens inter je net
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
over internet en jeugdwerk

Jop coach: Na de schrik, de vragen
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
over zelfdoding

Jop coach: Nu even niet !!
Tijdschrift - Leven in het hier en nu
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Mindfulness is hot en super gezond. Ook voor jongeren. Enkele spelen die doen stilstaan bij het ervaren met alle
zintuigen, actief en rustig. Bewust leren ervaren van de verschillende activiteiten.
Rennen en vliegen(introductie), vijf keer intens (doen), mindful bijbellezen(navoelen), kerkzaal (beleven),
schepping (afsluiten).

Jop coach: Polarisatie
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
spel rond uniek of identiek, rond man/vrouw in de bijbel

Jop coach: Wat je je ouders altijd al wilde vragen
Tijdschrift - maar nooit eerder durfde
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Programma voor ouders en jongeren, eerst apart, daarna samen in gesprek.

Jop coach: Wie ben ik?
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen

Jop coach: Wil je met ons bidden
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
bidden

Jop coach: You are beautiful...it is true?!
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Enkele werkvormen rond schoonheid en uiterlijk.
Het bevat eveneens werkvormen om jongeren op een andere manier te laten kennismaken en werken met het
Paasverhaal.

Jop coach: Zelf bijbellezen
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
de betekenis van de bijbel in je eigen leven

Jop coach: Zon, zee en zuipen maar
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
alcohol

Jop coach:It s all in the game
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen, Mechelen
on line gamingartikel, spel real live gamen

Jop Copy Paste
Boek - 150 ideeën voor het clubwerk
Locatie: Mechelen
JOP Copy Paste is een methode speciaal voor leiding van clubs voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud. Dit
boekje bevat een selectie van honderd spelletjes. Deze spelletjes zijn uitermate geschikt voor die vijf tof tien
minuten voor het einde van de club of om even stoom af te blazen. Daarnaast bevat deze gids ook vijftig
knutselideeën.

Jop interfaith
Boek - materiaal voor interreligieuze ontmoeting
Locatie: Hasselt, Mechelen
Materiaal voor interreligieuze jongerenontmoetingen. Het bestaat uit een boekje met voorbeeldbeschrijvingen van
themabijeenkomsten en met een algemene beschrijving van het opzetten van interreligieuze
jongerenontmoetingen. Het bevat ook een dvd met bijlagen en filmmateriaal. Dit materiaal is tot stand gekomen
op basis van zelf georganiseerde bijeenkomsten van islamitische en christelijke jongeren.

JOP Quest
Spel
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Hasselt
JOP Quest is een spel waarin je je persoonlijke weg bepaalt in hedendaagse geloofskwesties aan de hand van
bijbelteksten. Bij elke stelling zijn steeds twee bijbelteksten genoemd die elk een andere kant van de stelling
belichten. Hierdoor wordt zichtbaar dat de bijbel vaak verschillende lijnen uitzet.
JOP Quest wil stimuleren zelf de bijbel in verband te brengen met hedendaagse levensvragen, daarover in gesprek
te gaan en zo tot eigen standpunten te komen.

Jop Swing deel 1 : Genesis
Boek - Catechesemethode bij de groeibijbel
Locatie: Mechelen
Jop Swing is een catechesemethode voor 11- tot 13-jarigen, bestaande uit een serie werkboeken bij de Groeibijbel.
Dit eerste deel bevat werkvormen horend bij het boek Genesis.

Jop Swing deel 2 : Matteüs
Boek - Catechesemethode bij de groeibijbel
Locatie: Mechelen
Jop Swing is een catechesemethode voor 11- tot 13-jarigen, bestaande uit een serie werkboeken bij de Groeibijbel.
Dit eerste deel bevat werkvormen horend bij het boek Matteüs.

Jop Swing deel 3 : Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium
Boek - Catechesemethode bij de Groeibijbel
Locatie: Mechelen
Jop Swing is een catechesemethode voor 11- tot 13-jarigen, bestaande uit een serie werkboeken bij de Groeibijbel.
Dit derde deel bevat werkvormen horend bij de boeken Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium.

Jop Swing deel 4 : Jozua, Rechters en Ruth
Boek - Catechesemethode bij de groeibijbel
Locatie: Mechelen
Jop Swing is een catechesemethode voor 11- tot 13-jarigen, bestaande uit een serie werkboeken bij de Groeibijbel.
Dit vierde deel bevat werkvormen horend bij de bijbelboeken Jozua, Rechters en Ruth.

Jop Swing deel 5 : Samuël en Koningen
Boek - Catechesemethode bij de groeibijbel
Locatie: Mechelen
Jop Swing is een catechesemethode voor 11- tot 13-jarigen, bestaande uit een serie werkboeken bij de Groeibijbel.
Dit vijfde deel bevat werkvormen horend bij de bijbelboeken Samuël en Koningen.

Jop Swing deel 6 : Esther, Job, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jeremia,
Ezechiël, Jona
Boek - Catechesemethode bij de Groeibijbel
Locatie: Mechelen
Jop Swing is een catechesemethode voor 11- tot 13-jarigen, bestaande uit een serie werkboeken bij de Groeibijbel.
Dit zesde deel bevat werkvormen horend bij verschillende boeken uit het Oude Testament.

Jop Swing deel 7 : Handelingen en Openbaring
Boek - Catechesemethode bij de Groeibijbel
Locatie: Mechelen
Jop Swing is een catechesemethode voor 11- tot 13-jarigen, bestaande uit een serie werkboeken bij de Groeibijbel.
Dit zevende deel bevat werkvormen horend bij de Handelingen van de apostelen en het boek Openbaring. Er zijn
werkvormen over Hemelvaart, Pinksteren, Paulus, en zeven visioenen.

Joseph King of Dreams en the Prince of Egypt
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
1. Tekenfilm over een jongen met een bijzondere gave: hij kan de toekomst zien.
2. Animatiefilm over twee broers (een rijke en een arme).

Jou langzaam loslaten
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit boek is het verslag een meisje dat schrijft over haar uitgesteld rouwproces na het verlies van haar moeder. Ze
vertelt over haar eigen manier om afscheid te nemen van haar moeder en hoe ze er zelf sterker uitkomt

Jouw gids bij het misdienen
Boek
Locatie: Hasselt

Jozef
Boek - Wat de bijbel ons vertelt
Locatie: Gent
Wat de bijbel ons vertelt: verhaaltje uit het Oude Testament

Jozef de Dromenkoning (Joseph: the king of dreams)
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
Tekenfilm over een jongen met een bijzondere gave: hij kan de toekomst zien in zijn dromen.
Leeftijd 6+ Duur 75 min.

Jubelcongres KAJ: 1925-1950
Boek
Locatie: Antwerpen

Jubilootje
Boek - Religieuze Liederen Lagere School
Locatie: Mechelen
Kinderen en litugie

Junglespeed
Spel
Locatie: Hasselt
Denk en reageer snel, en win Jungle Speed! Hou je klaar voor de duels: grijp als eerste de begeerde totem!

Junior encyclopedie over het christelijk geloof
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Deze encyclopedie geeft je een introductie in de geschiedenis en de tradities van het christelijk geloof. Het boek
behandelt het ontstaan van het christelijk geloof, de Bijbel, het gebed en de muziek. Het is geïllustreerd met foto´s
en kaarten.

Junior encyclopedie van de Bijbel
Boek
Locatie: Mechelen
Schat aan informatie over : de tijd waarin de Bijbel werd geschreven, de verhalen in de bijbel, welke overblijfselen
uit de tijd waarin de Bijbel werd geschreven je nu nog kunt zien. Voor jongeren vanaf 10 jaar.

K op Kamp
Boek
Locatie: Hasselt
Bezinningsteksten, vieringen, evaluaties, tochten, verhalen, .... die op kampen op allerlei momenten kunnen
gebruikt worden.

K-materiaal Geniaal digitaal
Spel - KSA werkvorm
Locatie: Hasselt
Kaartspel + begeleidende boek KSA

K-ookboek KLJ
Boek - Smakelijke recepten voor geslaagde K-momenten
Locatie: Brugge, Hasselt
Op een eigentijdse manier probeert dit boek de K in KLJ actief te beleven. Jezus is daarbij de bron waaruit men
inspiratie put om in liefde, respect en vriendschap samen te leven. KLJ wil een open en veilige sfeer creëren voor
verkenning in de christelijke inspiratie.
Dit boek staat bovendien vol met leuke methodieken die op een toegankelijke manier en spelenderwijs inleiden in
het katholieke christendom

K30
Boek - 30 vragen en antwoorden over kinderrechten
Locatie: Mechelen
Wetgeving in het belang van het kind

Kaarten op tafel: een spel om bij elkaar in de kaart te kijken
Spel
Locatie: Hasselt, Brugge
Een spel om te spelen met vrienden, bekenden en onbekenden. Leer elkaar kennen of beter kennen.
Te gebruiken als ijsbreker, gezelschaps- of kennismakingsspel.
Het Kaarten op Tafel-spel biedt de mogelijkheid om op een leuke, ontspannen en een beetje prikkelende manier
met elkaar in gesprek te raken over jezelf, de ander en God. Aan de hand van foto's worden vragen beantwoord
met betrekking tot persoonlijkheid, relaties en ontspanning. Hoe zien anderen mij? In de categorie ontmoeting
zullen je medespelers het je vertellen.
Kortom: een spel om bij elkaar in de kaart te kijken!

Kaarten op tafel: Open kaart spelen over geloofsvragen
Spel
Locatie: Hasselt, Brugge
Leer elkaar kennen of beter kennen door vragen te beantwoorden die de essentie van het christen-zijn raken.

Kaarten op tafel: uitbreidingset Eva
Spel
Locatie: Hasselt
De uitbreidingsset op kaarten op tafel. (kan ook zelfstandig gebruikt worden.) Bevat 25 fotokaarten, 25
opdrachtkaarten en 50 vragenkaarten.

kaartspel dode momenten
Spel
Locatie: Mechelen
Dit kaartspel bevat 52 leuke spelletjes die handig kunnen zijn bij dode momenten tijdens een activiteit. Moet je
voor een activiteit even wachten op iemand die te laat is, is je activiteit iets vroeger klaar dan gepland..., laat dan
een van de deelnemers een kaart uit de stapel trekken en speel het spel dat op de kaart staat. De speluitleg staat
ook telkens uitgeschreven op de kaart. Alle spelletjes vragen een minimum aan materiaal en nemen niet veel tijd
in beslag.

Kaartspel Ontmoeten
Spel - Het spel dat ons binnenstebuiten keert
Locatie: Hasselt
Het spel is een hulpmiddel om op een ontspannen manier binnen een tijdsbestek van 10 minuten een open gesprek
over geloven tot stand te brengen.
Het bestaat uit een 70-tal kaarten waarop heldere begrippen staan. In het bijzonder geloofsbegrippen zijn kriskras
door het spel verwerkt. Ook allerlei gevoelskaarten maken onderdeel uit van het spel. In de praktijk is gebleken
dat de balans tussen de diverse kaarten onderling zo evenwichtig is, dat het als een prettig, uitdagend en open
spel ervaren wordt.

Kaartspel: sterke troeven
Spel
Locatie: Antwerpen
Dit spel is uitstekend geschikt aan het einde van bezinningsdagen waarin men sterk rond de groep heeft gewerkt.
Maar het kan ook tijdens het schooljaar gespeeld worden in een klas/groep die reeds enige tijd op weg is.

Kampeercentra Repertorium
Boek
Locatie: Antwerpen

Kampkippen en kikkererwten
Boek - Ecogids voor jeugdbewegingen
Locatie: Geen.
Kaft vol weetjes, tips, recepten en uitgewerkte spelactiviteiten rond ecologisch op kamp gaan.

Kan ik Je even spreken?
Boek - Bijbels gebedenboek voor vrienden van Jezus
Locatie: Antwerpen, Brugge, Mechelen, Gent
In een kindvriendelijke taal probeert de auteur het evangelie - als woord van vriendschap van Jezus - dichter bij
het leven van kinderen en jongeren te brengen. Een aanrader voor iedereen die Jezus´ droom beter wil leren
kennen en vriend van Hem wil worden. Verantwoordelijken voor kindernevendiensten en gezinsvieringen vinden in
dit boek dan weer een grote bron van inspiratie door de uitdrukkelijke band met de zondagsevangelies.

Kan ik trouwen met mama?
Boek
Locatie: Antwerpen
Hoe weet je dat je verliefd bent? Moet je altijd kussen als je een relatie hebt? vanaf welke leeftijd mag ik gaan
samenwonen of trouwen? Waarom moet ik thuis helpen? Een boek met vragen van en voor kinderen over relaties

Kangoe's 40-dagen spel
Spel
Locatie: Gent
In dit spel neemt Kangoe je mee op een tocht door de woestijn. De reis duurt 40 dagen lang. Je trotseert bergen
en rotsen, op zoek naar water en licht. De weg is lang. Je kunt alle kanten uit, maar je wordt vaak opgehouden.
Leuke hersenbrekertjes dagen je immers uit. Het komt er bovendien op aan zoveel mogelijk opdrachten tot een
goed einde te brengen. Na een lange reis is de eindbestemming in zicht: Pasen, feest van het licht. je missie is
geslaagd.

Kapital
Spel
Locatie: Antwerpen, Hasselt, Mechelen
De spelers kruipen in de huid van een Haïtiaanse leeftijdsgenoot. Die wil de miserie op het platteland ontvluchten
en is letterlijk van plan een nieuwe levensweg in te slaan.
Er zijn twee fasen. In de eerste moeten de spelers zo snel mogelijk een ononderbroken weg aanleggen tussen hun
geboortedorp en de hoofdstad Port-au-Prince. Wanneer ze in
de stad aankomen, blijkt dat ze eigenlijk in een sloppenwijk terechtgekomen zijn en kiezen ze een nieuw
levensdoel. In fase twee banen de ploegjes zich zo snel mogelijk een weg naar hun nieuwe doelkaart.

Kastkaarten
Spel
Locatie: Hasselt
Door zoveel mogelijk punten te verzamelen moet je in dit spel trachten om je vechtkracht tegen de monsters die je
in de kelder kan tegenkomen te gebruiken.

Katechesen, kring, krikdagen
Boek
Locatie: Antwerpen

Katholiek gebedenboek
Boek
Locatie: Gent
De gebedsschat van de Kerk der eeuwen en de vernieuwde liturgie volgens Vaticanum II. De officiële gebeden van
de Kerk staan in dit liturgisch boek. Daarnaast zijn er nog andere waardevolle vormen van gemeenschappelijk en
persoonlijk gebed mogelijk.

Kattekekus
Boek
Locatie: Antwerpen

Ken je heiligen!
Spel
Locatie: Hasselt
Met dit spannende memo-spel ontdek je de wereld van de heiligen, die door hun naam de patroon geworden zijn
van allen die christelijk gedoopt zijn ; Dit spel bevat: 72 kaarten met daarop 36 duo's van heiligen.

Ken je kwaliteiten!
Spel
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Gent
Dit spel bevat kaartjes met vele mogelijke kwaliteiten van jongeren. Met behulp van deze kaartjes kan u op een
plezierige manier met jongeren in gesprek komen over hun kwaliteiten. Ze kunnen op verschillende manieren
gebruikt worden : tijdens een individueel gesprek, in gesprekken tussen jongeren onderling, in klasgroep ... ook te
gebruiken bij kennismaking of groepsvorming.

Ken je ze alle zeven?
Spel
Locatie: Mechelen
Memospel met tekeningen over de 7 sacramenten en over het leven van de Kerk

Ken je ze alle zeven?
Boek - Een geloofsboek voor kinderen
Locatie: Antwerpen, Gent
Zeven kinderen gingen zeven keer op bezoek bij kardinaal Danneels, om telkens over zeven foto's te spreken. Die
foto's en de gesprekken vind je in dit boek. Ken je ze alle zeven? is een kijk en leesboek. Je kan het openslaan om
naar een foto te kijken of om een gebed of een stukje tekst te lezen of je kunt de weg volgen die de kardinaal en
de kinderen voor je uitstippelden. En weet je wat je ontdekt na zeven keer zeven? De zeven sacramenten!

Kennismakigsspelen
Boek - 10 kennismakingsspelletjes voor de start van het jaar
Locatie:

Kennismakingskaartjes
Spel
Locatie: Mechelen
Doosje met kaartjes die iets over jou zeggen, of juist niet. Ideaal als kennismakingsspelletje op kamp, bij het begin
van een werkjaar,...

Kennismakingskoffer
Themakoffer
Locatie: Hasselt
Koffer vol werkvormen en materiaal voor kennismaking in een groep

Kennismakingsmethodieken
Boek
Locatie: Mechelen

Kennismakingsspel
Spel
Locatie: Mechelen, Antwerpen, Hasselt, Gent
Dit spel bestaat uit 56 kaarten. Op iedere kaart staat een vraag en wordt een bijhorende kleurenfoto afgebeeld.
Door een foto aan een vraag te koppelen, raak je sterker betrokken bij de vraag en wordt je creativiteit
gestimuleerd. Je vindt dus veel gemakkelijker een passend antwoord op de vraag. De vragen zijn onderverdeeld in
6 thema´s : jeugd & verleden, karakter & interesse, motivatie & inspiratie, doen & laten, werk & loopbaan, wensen
& toekomst.

Kennismakingsspel Jokri
Spel
Locatie: Gent
Een speelse kennismaking met de pijlers, de organisatie en de spiritualiteit van JoKri. De doelgroep is vooral de
leiding van nieuw opgestarte JoKrigroepen.

Kennismakingsspelen
Boek - Teambuilding methodiekemap
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Deze kaft bevat een hele reeks kennismakingsspelen en dit gebundeld in 3 categorieën nl.verbaal, creatief en
actief. Er wordt tevens per spel vermeld: aantal spelers, leeftijd, terrein, duur, materiaal en doelen. Ook de graad
van intensiteit wordt aangegeven.

Ker(st)mis(t)
Boek
Locatie: Antwerpen
Een bundel rond Kerstmis n.a.v. de club van december voor jeugdpastores, samengesteld door Jean Agten

Kerk te koop!
Boek - of is er voor de westerse kerk toch nog hoop?
Locatie: Gent
Een aantal pijnpunten binnen de katholieke Kerk worden besproken, echter niet zonder dankbaarheid voor wat het
evangelie en de Kerk, die Jezus´ boodschap bij mensen brengt, aan goeds bijdraagt.

Kernkwadrantenspel
Spel
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Gent
Een van de boeiendste, noodzakelijkste, maar ook moeilijkste bezigheden in je leven, is inzicht te krijgen in jezelf.
Dit spel helpt je inzicht te krijgen op een zinvolle en speelse manier. Vooropgesteld dat je respect hebt voor jezelf
en anderen, kun je op wonderbaarlijke wijze een stapje dichterbij komen naar zelfkennis en betere relaties.

Kerst in Assisi
Audiovisueel - Het leven van Franciscus in muziek en beeld
Locatie: Hasselt
Op deze dvd hoort en ziet u een selectie van de ruim 25 prachtige songs uit de kerkmusical "Franciscus,
Troubadour van God", gearrangeerd door Edwin Schimscheimer, uitgevoerd door Het Metropole Orkest en
gezongen door zes solisten en het koor Non Stop.
Leeftijd: alle Duur 50 min

Kerstverhaal
Boek
Locatie: Mechelen
Sober prentenboek over het kerstverhaal

Kerstverhalen
Boek - Hartverwarmende verhalen over engelen, een stal en de geboorte van hoop
Locatie: Hasselt

Keuzespel
Spel
Locatie: Gent, Hasselt
Helpen bij het maken van keuzes. Het uitgangspunt is dat het stellen van de juiste vragen essentieel is bij het
maken van keuzes. Er zijn 64 vragen onderverdeeld in 7 categorieën: verkenning, informatie, waarden, gevoelens,
motieven, gevolgen, manieren van kiezen.

Kies voor een geweldvrije gemeente
Boek - Project voor 16- tot 18-jarigen
Locatie: Mechelen
Kies geweldvrij: een wereld van verschil. Hoe meer mensen geweldvrij leven, hoe groter het draagvlak oçm te
komen tot een veilige en rechtvaardige wereld.

Kiezen voor leven
Boek - Project van vier bijeenkomsten catechese met volwassenen
Locatie: Antwerpen, Gent
In deze bijeenkomsten worden de deelnemers geconfronteerd met twee kontrasterende godsbeelden uit het Oude
Testament.

Kijk vooruit: gebedenbundel voor J & G-ers van 12 tot 14 jaar
Boek
Locatie: Brugge, Mechelen
Deze gebeden en teksten komen van vele jonge mensen en zijn bestemd er anderen nog jaaaa...ren van te laten
genieten.

Kijk waar je staat: adventsbezinning voor jonge mensen en
volwassenen
Boek
Locatie: Antwerpen

Kijk, de bijbel!
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
DVD met tekenfilmreeks over 10 sleutelverhalen uit het Nieuwe Testament (kerstverhaal, de twaalfjarige Jezus,
Jezus en zijn leerlingen, de verlamde man, storm op het meer, de samaritaan, de verloren zoon, zacheüs, pasen,
hemelvaart & pinksteren).

Kijkbijbel
Boek - Verhalen uit het oude en het nieuwe testament
Locatie: Mechelen, Gent
28 geïllustreerde bijbelverhalen: om te kijken als je nog niet kunt lezen, om je leeshonger te stillen zodra je wel
kunt lezen, om uit voor te lezen of te vertellen als je (groot)ouder of opvoeder bent.

Kijktafelboek
Boek - maak je inspiratie zichtbaar
Locatie: Mechelen
Een kijktafel is een ‘verhaal op schaal’, een mooie opstelling vol betekenis. Door middel van kleur, tekst en
symboliek laat de kijktafel zien wat jij belangrijk vindt. Een waxinelichtje brengt het verhaal tot leven. Dit unieke
kijktafelboek biedt alle informatie, prachtige voorbeelden en foto’s. Zo maak je in je woonkamer iets zichtbaar van
• natuur en seizoen • wat jou inspireert en waar je in gelooft • aan wie je wilt (terug)denken • wat je wilt vieren!
Het boek gaat met kijktafels het jaar rond. Het geeft praktische informatie over christelijke tijden en feesten. Maar
ook vrolijke kijktafel-ideeën bij thema’s als vrede, dierendag, Sinterklaas, Moederdag en eendjes voeren ...
EXTRA! 4 uitneembare dubbelzijdige onderzetters om een waxinelichtje op te zetten. Met 8 kleuren en teksten naar
keuze. Zo kun je direct beginnen.

Kikker en het vogeltje
Boek
Locatie: Mechelen
Lees- en prentboekje

Kikkerbecool
Spel - word een vet coole kikker met Kikkerbecool!
Locatie: Mechelen
bordspel over goede manieren, omgaan met pesten en plagen, sociale vaardigheden, en opkomen voor jezelf.

Kimba
Spel
Locatie: Gent, Antwerpen, Mechelen, Brugge, Hasselt
Kimba is een communicatiespel met vier vragenreeksen: één over wensen en dromen (IKO - blauwe kaartjes), één
over relaties (RELATA - rode kaartjes), één over seksualiteit en gezondheid (TABO - groene kaartjes), en één over
geloof en gelukkig zijn (witte kaartjes). Kimba leert de spelers zichzelf en hun omgeving te ontdekken en te
waarderen.

Kind van licht
Boek - kerstvieringen met kinderen en jongeren
Locatie: Gent
Vieringen en verhalen voor Kerst, voor kinderen en jongeren.

Kinderbijbel: O.T
Boek
Locatie: Antwerpen, Gent

Kinderen en ... ingrijpende situaties
Boek - Over dood, rouwen en troosten
Locatie: Mechelen
Het boek brengt kinderen in verhalende vorm in confrontatie met de dood. Alle emoties die met een verlies
gepaard gaan, komen aan bod. Het boek pleit voor openheid en helderheid tegenover de dood en biedt een reeks
werkvormen aan om de dood in de basisschool ter sprake te brengen.

Kinderen en aids
Boek
Locatie: Geen.
Brochure over kinderen en aids: medische aspecten, preventierichtlijnen, psychosociale en maatschappelijke
aspecten, afscheid nemen, hulpverlening en nuttige adressen

Kinderen en de ervaring van de dood
Boek
Locatie: Geen.
Dit boek beschrijft op indringende wijze hoe kinderen van verschillende leeftijden het sterven en de dood kunnen
ervaren

Kinderen en echtscheiding
Boek - Lees- en werkboek voor echtscheidingskinderen, ouders en begeleiders
Locatie: Mechelen
Dagboek van de 12-jarige Thomas, over wat er zich bij de echtscheiding van zijn ouders allemaal afspeelt en hoe
hij zich daarbij voelt. Bij elke dag staan verwerkingsvragen. Kinderen kunnen het boek in hun eentje lezen, of
samen met opvoeders/hulpverleners.

Kinderen en jongeren met een handicap in het jeugdwerk
Boek - Infogids
Locatie: Antwerpen
Brochures over:
Omgaan met: - een sensorische handicap
- ADHD of autisme
- een mentale handicap
- een motorische handicap
Voor de jongeren/ouders
Speciaal voor leiding, monitoren en animatoren
Speciaal voor jeugdconsulenten en jeugdbeleidsmedewerkers

Kinderen en spirtualiteit
Boek
Locatie: Mechelen
Ervaren kinderen een eigen spiritualiteit en waarom is het belangrijk om deze te ondersteunen? Dit boek biedt een
toegankelijke inleiding op spiritualiteit van kinderen. Theorie en praktijk worden samen aangeboden, met als
belangrijkste thema’s:
Kindertijd als een natuurlijke bron van spiritualiteit.
Wegen om kinderen te helpen om hun spiritualiteit te waarderen en uit te drukken.
De rol van een christelijke inbreng in de vroege spirituele ontwikkeling.
Elk hoofdstuk bevat vragen voor discussie, en suggesties om de spirituele beleving te ontwikkelen.

Kinderen helpen bij verlies
Boek
Locatie: Antwerpen, Gent, Hasselt
Dit boek voor ouders, leerkrachten, opvoeders, familieleden en hulpverleners is een handleiding voor de
begeleiding van kinderen en jongeren in de confrontatie met verlies, ernstige ziekte in de familie, echtscheiding,
zelfdoding

Kinderen helpen na een schokkende gebeurtenis
Boek - Praktische gids na een misdrijf of een plotseling overlijden
Locatie: Antwerpen
Kinderen helpen na een schokkende gebeurtenis stelt het eigen verwerkingsproces van kinderen centraal. Deze
heldere en praktische handleiding is bestemd voor iedereen die leeft of werkt met kinderen en jongeren en hen
vroeg of laat moet opvangen na een schokkende gebeurtenis

Kinderen inbegrepen
Boek - Doe-boekje over kinderrechten
Locatie: Mechelen
Hoe kan je als kind iets doen met je rechten op school, in je buurt of in je gemeente?

Kinderen van de weg
Boek - Jongeren vertellen over hun leven na een verkeersongeval
Locatie: Geen.
Het is een aangrijpende bundel met verhalen van verkeersslachtoffers. Het boek wil herinneringspunten aanraken
om zo het trauma en de verwerking van een verkeersongeval bespreekbaar te maken.

Kinderen van gescheiden ouders in de klas
Boek
Locatie: Mechelen
Scriptie over echtscheiding. Met theoretische achtergrond en vooral veel didactisch materiaal en werkvormen.

Kinderen van God
Boek - Bijbelverhalen
Locatie: Gent
Aartsbisschop Desmond Tutu vertelt meer dan 50 van zijn meest geliefde bijbelverhalen aan kinderen van 4 tot 8
jaar. Tutu´s wijsheid, vriendelijkheid en humor klinken door in deze verhalen, die benadrukken hoe mooi het is om
liefdevol met elkaar om te gaan. Ieder verhaal sluit af met een kort gebed.

Kinderen van Utopia
Boek - Over het proces van wennen aan een leven zonder eigen kinderen
Locatie: Mechelen
Wanneer een kinderwens zich aandient maar het kind (of een tweede) uitblijft, begint er een reis - net zoals
wanneer de kinderen wel komen. Je reist, man of vrouw, in hetzelfde gebied van verlangen, maar de andere kant
uit. Wanneer er een miskraam is of een kindje dood geboren wordt, maken de ouders een rouwproces door,
waarvoor dikwijls weinig begrip wordt opgebracht door de omgeving.
Lees dit boek als een reisverslag, een route zowel de binnen- als buitenwereld in, op zoek naar de
wetenswaardigheden van de wereld waar de kinderen verlangd worden maar niet gekomen zijn. Het belooft een
rijke en levendige reis te worden.

Kinderkwaliteitenspel
Spel
Locatie: Mechelen, Gent
Door middel van 69 kaarten, waarop een kwaliteit staat geschreven en op een ludieke manier wordt afgebeeld, kan
je op een speelse manier met een groepje kinderen een gesprek over hun kwaliteiten voeren.
Dit spel bestaat ook voor jongeren van 12 tot 16 jaar, onder de naam ´Ken je kwaliteiten´.

Kinderrechtenkwartet
Spel
Locatie: Mechelen
Kaartspel waarbij iedere deelnemer zoveel mogelijk kwartetten probeert te vormen. Op elke kaart staat een
tekening van een kinderrecht met daaronder een verklaring en 4 mogelijke voorbeelden.

Kinderrouwkoffer
Themakoffer - Koffer vol materialen om kinderen te helpen bij verlies
Locatie: Mechelen, Antwerpen
De kinderrouwkoffer is een koffer vol materiaal over afscheid, verlies en dood. De koffer bevat een schat aan
verhalen, teksten, poëzie, werkvormen, muziek, foto’s,symbolen, …

Kinderrouwkoffer
Themakoffer
Locatie: Hasselt
We hebben een reiskoffer gevuld met kinderbijbels, leesboekjes, een zorgenpopje, methodieken rond rouw en
verlies, een map met tips, doorverwijzingen, methodieken, verhalen en bezinningsmomenten, een usb-stick met
liederen, kleurplaten en een troostboekje om zelf in te werken...
We hopen dat we zo begeleiders van kinderen tussen 3-12 jaar kunnen helpen om dit thema bespreekbaar te
maken en om het begeleiden van kinderen in moeilijke periodes, te vergemakkelijken..
Voor meer informatie: https://www.kerknet.be/ijd/artikel/rouwen-ijd-hasselt-0

Kindje lief
Boek
Locatie: Antwerpen
Het avontuur van Korreltje de zaadcel en Popje de eicel die samen in mama's buik een mensje worden, vertelt
jonge kinderen waar babay's vandaan komen

klaar voor seks?
Boek - klaar voor seks?
Locatie: Antwerpen

Klanken van stilte
Boek - gregoriaans beleven
Locatie: Mechelen, Gent
Naast een bespreking van de geschiedenis en de spiritualiteit van de gregoriaanse gezangen, bevat dit boek ook de
teksten van enkele liturgische gezangen, voorzien van een Nederlandse vertaling en een korte toelichting. Op
bijgevoegde CD worden de gezangen vertolkt door de norbertijnen van Averbode. Een boek + CD die rust brengen.

Klas
Spel - De kracht van een klas
Locatie: Mechelen
Bordspel dat jongeren op een ludieke manier inzicht bijbrengt over de klasgroep en de werking van de school, en
over hun persoonlijke rol hierin.

Klavierbegeleidingen Cantate met Mirjam en Mozes mee
Boek
Locatie: Geen.

Klein verhaal over Liefde
Boek
Locatie: Antwerpen

Kleine Adam
Boek
Locatie: Antwerpen
Kleine Adam is niet tevreden met de wereld zoals hij nu is. Hij veegt hem weg. Adam neemt zijn kleurkrijtjes en
begint met veel verbeelding de wereld opnieuw te tekenen. Maar dat loopt een beetje anders dan hij had verwacht.

Kleine atlas van de liefde
Boek - 15 plaatsen in BelgiÃ« om verliefd (op) te worden
Locatie: Antwerpen
De auteur zocht liefde op in het land en in zijn herinneringen. Het resultaat is een koesterboekje met warme
verhalen en impressies over de vele gezichten van de liefde. Een gids waarmee de lezer op stap kan gaan naar
plekken om lief te hebben, ook in zichzelf. Of om zomaar in te verdwalen... Een boekje van vertedering en humor.

Kleine atlas van de troost
Boek
Locatie: Antwerpen
De auteur passert 13 plaatsen in Blegië en vertelet over de troost die uitgaat van zijn herinneringen en zijn land.
Het boekje vertelt geen kommer en kwel, maar is geladen van relativiteit en tederheid en laat vele gezichten van
de troost zien. Kleine zakatlas, die de lezer inspireert om zelf ook op zoek te gaan naar plekken en momenten van
vaak onvermoede troost, ergens ten velde en in zichzelf

Kleine Man en God
Boek
Locatie: Mechelen
Prentenboek over de ontmoeting van God met Kleine Man.

Kleine mensen, grote mensen
Boek - Ontmoetingen met menssen in de marge
Locatie: Brugge, Gent
Phil Bosmans brengt aangrijpende verhalen van zijn ontmoetingen met mensen in de marge.

Kleine symfonie van verdriet en vreugde
Boek
Locatie: Mechelen
Een verzameling van korte poëtische teksten, komisch en tragisch als het leven zelf. Tussenin worden ook
gedachten over verdriet en vreugde in enkele psalmen herverteld. Relaties tussen mensen gaan in deze teksten
samen met een diepere, verborgen relatie met het goddelijke.

Kleine tranen van groot verdriet
Tijdschrift - Werkvormen voor het omgaan met verdriet en verliessituaties in de lagere school
Locatie: Mechelen
Werkvormen die voorbereiden op het omgaan met verdriet en verlies

Kleur bekennen (Liedjes voor het vormsel)
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
http://www.eenfijnedag.be/kleurbekennen.php

Kleur bekennen (Teksten & Partituren)
Boek
Locatie: Mechelen
http://www.eenfijnedag.be/kleurbekennen.php

Kleur breekt sleur: KLJ 1992-1993
Boek - Jaarthema
Locatie: Antwerpen
Jaarthema KLJ tekst en aktiviteiten

Klj: Alles op wieltjes (+20)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
tocht, max. 4 uur, groepjes van 4 à 5 personen, leeftijd +20

Klj: Een echte groep (-16 /+20)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
De spelen voor -16 hebben als doel een hechtere groep te worden, duur 3 uur, min.4 max.20 deelnemers.
De spelen voor +20 duren 2 - 2,5 uur, voor 15 tot 40 deelnemers en kunnen buiten gespeeld worden.

Klj: Felle bekken (+16)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Methodieken om op een aangename manier te leren discussiëren, voor +16, duur 2 tot 2.30, 10 tot 30 deelnemers

Klj: Groots 24urenspel (+16) Wie is de held van het veld?
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Het doel is het naar buiten komen met je groep 16+. Mimimum aantal spelers 10, gespeeld in twee groepen,
Materiaal om 2 kampen te bouwen, vlot of zeepkist, strobalen... De winnaar wordt de HELD VAN HET VELD.

Klj: Kennismakingsspelen (-16)
Tijdschrift - Ken ik jou ergens van
Locatie: Antwerpen
voor -16jarige, duur 2 uur, binnen of buiten
spelen om namen van nieuwe leden te leren en beter met elkaar kennis te maken

Klj: Lopend vuur (-16)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Spel dat de verschillende communicatiemiddelen uittest en dat een hele middag in beslag neemt.
leeftijd -16

Klj: Lovebusters (-16)en taboe,euh...(+20)
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Samenwerkingsspelen, discussiespelen, stellingenspel voor -16j, voor min.10spelers, duur 3uur.
Stellingenspel TABOE voor +20j, onbeperkt aantal spelers, duur max 1,5 uur.

Knack: De filosofie van de troost
Tijdschrift
Locatie: Mechelen, Antwerpen
Bijdragen van verschillende mensen over wat troost biedt in hun leven.

Knetter
Spel - een te gek spel
Locatie: Brussel
De basis van dit idee is mensen onvergetelijke momenten te bezorgen, terwijl ze elkaar met ludieke, kleine en
eenvoudige uitdagingen uit de tent lokken. De eerste uitdaging: een papieren vliegtuigje. Vervolgens de kat die de
krullen van de trap krabt. En nog honderden andere

Knijp eens in mijn hand
Boek - Koesterboekje voor wanneer iemand sterft
Locatie: Mechelen,
Rouwboekje voor kinderen vanaf 7 jaar, die een overlijden te verwerken krijgen van een (naast) familielid of een
goede vriend(in). Het is een werkboekje dat kinderen helpt het verlies te verwerken en het een plaats te geven
door te schrijven, te tekenen, te plakken en erover te vertellen. Het is ook een koesterboekje om regelmatig naar
terug te grijpen en mooie herinneringen bij op te halen.

Knuffelboekje
Boek - te gebruiken in combinatie met de knuffelkaartjes voor kinderen
Locatie: Mechelen
Dit knuffelboekje hoort bij de knuffelkaartjes, die gaan over vriendschap, geluk, glimlach, wens, zingen,
zonneschijn, troost, twijfel, rust,...
Af en toe mag je een kaartje pakken, en dan de bijhorende bladzijde in het boek invullen.

Koesterkaartjes bij verlies
Spel
Locatie: Hasselt
'Op het moment dat je iemand verliest, gaan er duizend dingen door je hoofd en door je hart. Wat je dan het
meest nodig hebt, is gezien, gehoord en gerustgesteld te worden.'
Saskia de Bruin
Deze 50 kaartjes met inleiding bieden een dagelijkse boodschap van troost.
Sommige wijze mensen zeggen: 'De oorzaak van wat nu gebeurt, ligt in de toekomst'. Pas veel later ontdek je
waarom dit met je gebeurt. Probeer er nu niet teveel wijs uit te worden. Het Nu vraagt om beleefd te worden, de
inzichten komen later vanzelf wel.
Een verlies kan zo zinloos lijken. Behalve de zin die het op een hoger en
wijzer niveau heeft, kun jij er zelf ook zin aan geven. Laat je inspireren door
deze ervaring, ontdek welke lessen en uitdagingen het je brengt, geef vorm
aan je ontdekkingen. Via 50 mooie kaartjes leer je stapje voor stapje wat dit verlies je wil vertellen en hoe je het
een plek in je leven kunt geven.

Koffiepot
Boek
Locatie: Antwerpen
Met De Koffiepot gaan groepen jongeren op een actieve en creatieve manier het gevecht aan met thema's die in de
Jongerengids aan bod komen

Koffiespel
Spel
Locatie: Antwerpen
Dit spel laat de spelers kennis maken met het produktieproces van koffie

Kom en zie
Boek - Jaarthema voor het werkjaar 2006-2007
Locatie: Mechelen, Hasselt, Antwerpen, Gent
Dit bundel is bestemd voor Jokri-begeleiders. Bedoeling is om vele jonge mensen langs samenzijn en activiteiten
bijeen te brengen om alzo de smaak voor Jezus Christus te leren ontdekken.

Kom je met me spelen?
Boek
Locatie: Mechelen
Prentenboek over een musje dat een vriend zoekt om mee te spelen. Om voor te lezen aan kinderen vanaf 3 jaar.

Kom, mijn geliefde, kom
Boek
Locatie: Antwerpen
Het belang van liefde en seksualiteit in de bijbel wordt meer dan eens onderschat. Het aantal kunstwerken dat aan
dit thema is gewijd, bewijst echter dat ook in de bijbel liefde een drijvende kracht is in het leven van mensen.
Vooral in het Oude Testament passeren talrijke liefdesparen de revue. Dit boek vertelt deze klassieke verhalen en
brengt ze in beeld. Het boek laat ook zien doe de hartstocht, de tederheid en het liefdesleed van bijbelse figuren
kunstenaars door de eeuwen heen hebben geïnspireerd. Rembrandt, Dürer, Klimt en Chagall: het zijn slechts
enkele van de vele grote kunstenaars wier werk in dit boek is afgebeeld

Kom, schepper Geest
Boek - Gebeden tot de heilige geest
Locatie: Mechelen
Gebedenboekje naar aanleiding van de wereldjongerendagen te Sydney, 2008

Kompas
Boek - Een handleiding voor mensenrechteneducatie met jongeren
Locatie: Geen.
Dit is een handleiding voor mensenrechteneducatie die jeugdleiders, leerkrachten en andere opvoeders van
concrete ideeen en praktische activiteiten voorziet om jongeren in te zetten, te betrekken en te motiveren om op
hun eigen manier en in hun eigen groepsverbanden een positief mensenrechtenbewustzijn te doen ontstaan.

Koning op een ezel
Boek - Verhalen uit het Nieuwe Testament
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Brugge, Brussel, Gent
Een bijbels verhalenboek voor kinderen vanaf 10 jaar, maar veel "grote mensen" kunnen er ook plezier aan
beleven.
Nico ter Linden is een meester in het dichtbij brengen van de Bijbel.

Kop of munt
Spel - De keerzijde van geld
Locatie: Hasselt, Antwerpen, Mechelen, Gent
Kop of Munt’ confronteert de deelnemers met hun persoonlijke houding ten opzichte van geld. Structurele
problemen van geld in onze samenleving worden stap voor stap blootgelegd. Geld als ruilmiddel, de rol van de
banken, geld maakt geld, ... zijn maar enkele aspecten die het spel aan bod komen. Door beroepenkaarten,
talentenkaarten en behoeftekaarten creëren de spelers hun personage. Tijdens de 2 spelrondes proberen ze hun
behoeften in te vullen. Eerst zonder en dan met geld als ruilmiddel.

Kopje rollen: methodieken rond mensenrechten
Spel
Locatie: Antwerpen

Koppain
Boek
Locatie: Antwerpen
Koppain is een hippe puber. Hij is wild van de scheurende gitaarrock van Kurt Cobain en experimenteert met eigen
songs. in zijn dagboek piekert hij over de zin van het leven. Koppain is recht voor de raap als het gaat over de
wereld van volwassenen maar ook zichzelf onderwerpt hij aan een kritisch onderzoek. Kij krijgt er nog eens koppijn
van. Met bijtende humor tracht hij zich erdoor te slaan. Maar zijn echte escape-toets is zijn lief Madelief

Koran en Bijbel in verhalen
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Bloemlezing van verhalen die zowel in de Koran als in de Bijbel voorkomen. Bij elk verhaal hoort een korte,
eenvoudige inleiding.

Kort van stof ..........
Boek
Locatie: Antwerpen
Dichtbundel waarin de auteur schrijft over kinderleed adhv krantenartikels

Kostbare Tijd
Audiovisueel - Liedbundel
Locatie: Geen.
CD en partiturenbundel met 19 liederen om liturgische vieringen met jongeren voor te bereiden. Naast liederen
voor het gewone van de mis, bevat deze bundel ook teksten en muziekzettingen op thema: voor de Advent,
Vormsel, Pasen, voor het begin van het schooljaar, ...

Kracht van een team
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit boek richt zich in de eerste plaats tot de gezondheids- en welzijnssector in Vlaanderen. In deze sector werd een
hoogstaande zorg- en dienstverlening uitgebouwd, een gegeven dat wereldwijd wordt erkend.
Een team is een onmisbaar instrument voor competentieontwikkeling, deskundigheidsbevordering, motivatie en
draagkracht van de verschillende teamleden. Dit boek is een instrument om mee te werken, om diepgang te
bereiken, om u als teambegeleider in te laten herkennen of te laten verrassen. Het biedt ook verschillende
methodieken aan die u meteen kunt gebruiken om de krachten aan te wenden en aan te wakkeren.

Krammen in de muur: handboek voor
jonggidsen/jongverkennerleiding
Boek
Locatie: Geen.

Kriebels in je buik
Boek
Locatie: Mechelen, Antwerpen
Ontdek hoe baby´s terecht komen in de buik van hun mama, wat er daarin gebeurt en wat als ze geboren worden.
Hoe worden kinderen groter en hoe verschillen jongens en meisjes zo van elkaar dat ze later verliefd worden en
zelf kindjes maken.

Kriebels in mijn lijf
Audiovisueel
Locatie: Hasselt

Kruimels op de vloer
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Dit boek verzamelt de beste gedichten van kinderen en jongeren uit de wedstrijd van Jeugd en Poëzie

Kruis
Spel
Locatie: Hasselt
Het kruis is hét teken van de christenen… Een vreemd teken eigenlijk, aangezien het doet denken aan al wat niet
gewenst is, aan wat misgaat, aan pijn en lijden. Voor christenen doet het echter in de eerste plaats denken aan
iemand die zelfs in onmenselijke omstandigheden Gods liefde heeft willen doorgeven.
Op vele manieren hebben mensen in verschillende tijden en culturen dat kruis van Jezus afgebeeld. We willen
kijken, ons laten aanspreken en aan elkaar iets vertellen van wat via die afbeeldingen aan ons gezegd wordt… In
een tweede stap kan ook verder ingegaan worden op het kruis dat we zelf in ons leven ervaren.
Deze werkvorm bevat 1 bundel uitleg + 3 omslagen met telkens 22 verschillende afbeeldingen van het kruis

Kruis
Boek - Methodiek
Locatie: Hasselt

Kruis
Boek - De weg van het lijden
Locatie: Mechelen
Een kunstboek, met schilderijen waarin het kruis centraal staat.
En tegelijk een poëzieboek, met verzen waarin pijn, lijden, ziekte en vervreemding klinken.

Kruis-weg!
Spel
Locatie: Hasselt
Werkvorm rond de kruisweg aan de hand van alternatieve Afrikaanse tekeningen.

Kruisbeelden
Spel
Locatie: Antwerpen, Hasselt
Het kruis is het teken van de christenen.. Een vreemd teken eigenlijk, aangezien het doet denken aan al wat niet
gewenst is, aan wat misgaat, aan pijn en lijden. Voor christenen doet het echter in de eerste plaats denken aan
Iemand die zelfs in onmenselijke omstandigheden Gods liefde heeft willen doorgeven. Op vele manieren hebben
mensen in verschillende tijden en culturen dat kruis van Jezus afgebeeld. We willen kijken, ons laten aanspreken

Kruisoplegging voor vormelingen
Boek
Locatie: Mechelen
Uitgewerkte viering voor de kruisoplegging van vormelingen, die ook kan gebruikt worden als gebedsdienst tijdens
de vasten of op Goede Vrijdag. Naast de teksten worden ook doe-activiteiten en een themalied gesuggereerd.

Kruisweg
Boek - Beeldmeditaties
Locatie: Mechelen
Dit is een brochure met beelden en woorden. En .. de beelden zijn er om bij te mediteren.

Kruisweg
Boek - Voor jongeren
Locatie: Mechelen
"Bij de viering van deze kruisweg willen we niet van veraf blijven toekijken zoals de bange leerlingen, maar
daadwerkelijk de weg meegaan die Christus ging naar Golgotha, om te ontdekken hoever de liefde ging van God
voor ons.

kruisweg van de hoop
Boek
Locatie: Hasselt
Deze ´kruisweg van de hoop´ wil een uitnodiging zijn om de genade van het kruis te laten doordringen tot in het
diepste van je hart. Dan kan het een bron van hoop zijn, ook wanneer het leven tegenzit.

Kruisweg voor jongeren
Boek
Locatie: Hasselt

Kruisweg voor kinderen
Boek
Locatie: Gent
Kruisweg voor kinderen tot 12 jaar.

Kruiswegen en actualisaties: lijden en opstanding in de basisschool
Boek
Locatie: Antwerpen

Krullen
Boek
Locatie: Antwerpen
Zus is ziek. De auteur beschreef de laatste wens van zus inheel mooie en treffende woorden. Tim Polfliet tekende
de kleurige kronkles in het hoofd van broer erbij. Een aangrijpend verhaal dat stil maakt. Over afscheid nemen en
verdriet maar ook over hoe je met dat verlies leert omgaan

KSA Kaartspel
Spel
Locatie: Hasselt
Er staat een K in de naam van de KSA. Er wordt in dit spel gezocht naar een zinvolle, eigentijdse en creatieve
manier om met de K om te gaan en daar is dit kaartspel het resultaat van.
Bij de ruiten vind je evangelieverhalen. Kijk door die verhalen heen naar de wereld waar God van droomt. De
harten bieden gebeden aan. Leef en bid met een groot hart voor de mensen en kom met jouw hart wat dichter bij
God. De klaveren zorgen voor een weelde van inspirerende verhalen en de schoppen doen tot actie overgaan met
leuke doe-momenten.
Het kaartspel zorgt, naast de K-insteek, voor bijkomend spel. Een klein, kort spelletje over interculturele
communicatie om o.a. het belang van duidelijke communicatie in alledaagse situaties te benadrukken.

Kubb
Spel
Locatie: Gent
Gezelschapsspel dat buiten wordt gespeeld. Iedereen kan meedoen, jong en oud.

Kun je de dood ook groeten?
Boek - 101 afscheidsgedichten
Locatie: Hasselt
Gedichten over afscheid, geschreven voor kinderen en jongeren. De teksten in deze bundel gaan over de dood van
een ouder, broer of zus, van een oma of opa, van dieren, en van een vriend of vriendin. Verder zijn er gedichten
opgenomen over de eigen dood en over gevoelens bij een verlies, zoals verdriet, boosheid, angst en verwarring.
Ook troosten komt aan bod. De bundel eindigt met gedichten over de dood zelf.

Kunst - Geloof - Leven met een ezel naar het Zuiden...
Boek - St. Pierre de Chartreuse Frankrijk van 8 tot 16 juli 2001
Locatie: Hasselt,
Vakantie komt van vacare deo, bezig zijn met God. In 2001 reisden jongeren uit het bisdom Hasselt naar SaintPierre-de-Chartreuse om samen stil te staan, samen te bidden en te zingen, samen kunst te bekijken..., kortom
samen bezig te zijn met God en voor God.

Kunst en spiritualiteit
Boek
Locatie: Mechelen
Het boek wil een pleidooi zijn voor meer verbeelding en creativiteit bij het vieren van ons geloof, in eerbied voor
elkaars eigenheid en voor de specifieke taak van kunst en kerk.

Kunstige Bijbel
Boek
Locatie: Hasselt
De Bijbel inspireert, ook kunstenaars zijn er steeds door geboeid geweest. Kunst biedt niet alleen een creatieve
interpretatie van de Bijbel, maar helpt ook om na te denken over de betekenis van Bijbelse thema's en om die
betekenis te verwerken in het alledaagse leven.

Kwaliteitenspel
Spel
Locatie: Gent, Antwerpen, Mechelen, Brugge, Hasselt
Het kwaliteitenspel bestaat uit 140 kaarten met karaktereigenschappen. Op 70 kaarten staan woorden die
kwaliteiten aanduiden. Op de andere 70 kaarten staan minder goede kanten. De combinatie van deze kaarten zet
mensen er toe zichzelf en anderen beter te leren kennen. Om diepgaand met het spel te kunnen werken, is een
specifieke handleiding samengesteld. Deze handleiding beschrijft een 20-tal hanteerbare speelvormen. Enkele
toepassingmogelijkheden zijn: samenwerking in teams, het geven van feedback en bewustwording van eigen
sterke en/of minder sterke kanten.

Kwaliteitenspel PLUS
Spel - Versie in eenvoudig Nederlands
Locatie: Mechelen
Kwaliteitenspel PLUS is een vereenvoudigde versie van het Kwaliteitenspel en is bestemd voor mensen die
bijvoorbeeld begrippen als 'flexibel', 'ambitieus' of 'toegewijd' niet kennen. Ook is dit spel geschikt voor kinderen
vanaf 9 jaar.
Het spel bestaat uit 3 groepen kaarten: 59 kwaliteiten, 54 vervormingen en 23 voorwaarden.

Kwaliteitszorg, de voedingsbodem van iedere organisatie
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Dit eindwerk bevat een theoretische uiteenzetting en zes praktijkervaringen. Het overkoepelende thema in deze
onderdelen is kwaliteit in organistaties. In een eerste deel werd samen gezocht naar een visie op kwaliteit. In een
tweede deel werd deze visie getoetst aan de praktijk: (1) de link tussen natuur en kwaliteit in organisaties: hoe
bereikt men een dynamisch evenwicht? (2) Is kwaliteit vooral rationeel of emotioneel? (3) de invloed van de
interne op de externe kwaliteit (4) tips om een team beter te laten functioneren (5) eigen proces en kwaliteit op
een stageplaats (6) de impact van de organisatiecultuur op kwaliteitszorg

Kwartet voor het vormsel
Spel
Locatie: Mechelen, Hasselt, Gent
Kwartetspel dat inhoudelijk aansluit bij de voorbereiding op de plechtige geloofsbelijdenis en het vormsel.

Kwebbelkwartet
Spel
Locatie: Gent
Kwartetspel met Mozes als centrale figuur.
Verschillende spelfiches zetten de spelers op weg rond verschillende thema's als levensweg, tocht, geroepen, 10
geboden,...

Kwestie van Quotes
Spel - Associëren met 108 inspirerende uitspraken
Locatie: Mechelen
Wil je het ijs breken of elkaar beter leren kennen? Quotes inspireren, zetten aan tot denken, bieden praktische
wijsheid en nodigen uit tot dialoog.
Een kwestie van quotes bestaat uit 108 inspirerende uitspraken over thema's als leven, relaties, werk, geluk,
vrijheid, dromen en spiritualiteit.
Welke ZIN inspireert jou?

Kwinkslag
Spel
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Brugge, Hasselt, Gent
'Kwinkslag' is een simulatiespel. Prijzen zijn er niet te winnen, wel verraste gezichten, gefrustreerde uitlatingen en
uitbarstingen van lachbuien. De deelnemers nemen onvoorbereid deel aan dit groots opgezet kaarttornooi. Tijdens
de eerste ronde lijkt alles normaal, maar tijdens de tweede ronde doet iemand een totaal onlogische en
onverwachte zet. De gevolgen laten zich raden...

l'Apotre - de Apostel
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
De film vertelt het verhaal van een jonge moslim in Frankrijk, Akim, die zich bekeert tot het christendom
Het gezin waartoe hij behoort is een Franse moslimfamilie, waarvan de ouders jaren gelegen uitgeweken zijn uit
Algerije naar Frankrijk. De drie kinderen in het gezin behoren tot de tweede generatie, die in Frankrijk geboren en
getogen zijn. Samen met zijn broer, Youssef, volgt Akim de opleiding tot imam. Door allerlei omstandigheden leert
hij het christelijk geloof kennen, hij wordt erdoor geraak en stilaan vervreemdt hij van de religie van zijn familie....

L'enfant
Audiovisueel
Locatie: Hasselt, Brugge, Gent
Bruno is twintig jaar, Sonia achttien. Ze leven van de uitkering van Sonia en van de diefstallen die Bruno samen
met zijn vrienden pleegt. Sonia is pas bevallen van hun zoon Jimmy. Maar hoe kan Bruno - die zo lichtvaardig van
dag tot dag leeft en die alleen maar in beslag wordt genomen door het geld van zijn handeltjes - een echte vader
voor zijn kind zijn?

La Passione
Boek - Kruisweg bij het colosseum
Locatie: Mechelen
Dit boek geeft de krachtige meditatieve tekst weer, die in 1999 op Goede Vrijdag gebruikt werd voor de kruisweg
bij het Colosseum. De tekst is zowel geschikt voor liturgisch gebruik als voor een individuele lezing.

Laat heb ik je liefgehad
Boek
Locatie: Antwerpen
Een uniek totaal overzicht van de leidende voorbeelden in de Westerse christelijke mystiek van de oorsprong tot nu

Labyrint
Boek
Locatie: Geen.
Op reis door het boek Labyrint maak je je eerst los van alles wat je afleidt, daarna richt je je op God, het centrum
van het labyrint, om ten slotte verder te gaan terwijl je iets van deze ontmoeting met God met je meedraagt.

Labyrint
Spel
Locatie: Mechelen
Op een groot doek is een labyrint (doolhof) geschilderd. Zoek zelf de uitweg.

Lachen mag van God
Boek - De verrassendste verzen uit de (a)religieuze poëzie
Locatie: Mechelen
Deze bloemlezing wil aan het vermaak van het mensdom bijdragen. Ze bevat gedichten die zowel gelovigen als
ongelovigen aanspreken.

Land of mine
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
Wanneer de Tweede Wereldoorlog teneinde loopt, wordt een groep jonge Duitse soldaten gevangen genomen door
het Deense leger. Ze worden gedwongen een dodelijke taak uit te voeren: het ontmantelen en ruimen van
duizenden in de Deense stranden ingegraven landmijnen, en dat met weinig tot geen training. De jongens
ontdekken dat de oorlog voor hen nog lang niet voorbij is…
Geïnspireerd op ware gebeurtenissen vertelt Land of Mine een ongekend en tragisch hoofdstuk uit de Deense
geschiedenis.

Land van belofte: liederen uit basisgemeenten gekozen en
gecomponeerd door Jan Willem Van De Velde
Boek
Locatie: Geen.
Ruim veertig liederen in deze bundel, waarvan de teksten een weerspiegeling zijn van de gegroeide geloofspraktijk
in de diverse groepen binnen de basisbeweging. De meeste thema's die aan de orde komen, houden velen in
kerken en basisgroepen bezig: vrede, milieu, man-vrouw-relatie, strijd tegen uitbuiting en onderdrukking. De
liederen zijn ook wat sfeer betreft rijk gevarieerd, meditatieve en liturgische liederen worden afgewisseld door
strijdliederen en lofliederen op de natuur. Toch is de componist Jan-Willem Van de Velde erin geslaagd met de zo
verschillende teksten een eenheid tot stand te brengen, die veel mensen zal inspireren. De inspiratie hebben de
tekstschrijfsters en -schrijvers allen gevonden in de joods-christelijke traditie. Velen zullen hun teksten waarderen
vanwege het heldere, eenvoudige taalgebruik: rijke beelden, creatief woordspel: géén moeilijke begrippen of
dichterlijke hoogstandjes. Het blijft een taal die dicht bij de 'gewone' mensen staat

Landkaartenspel: territoria
Spel
Locatie: Antwerpen
Dit landkaartenspel geeft de spelers zicht op hun groei in zelfstandigheid en samengedragen verantwoordelijkheid
op de verschillende deelgebieden van hun actueel leven. Zij worden geconfronteerd met hun eigenheid, soms ook
zelfingenomenheid. Maar ook met het noodzakelijke aandeel dat anderen hebben in hun geluk. Zij worden
uitgenodigd om op hun niveau een waardeoordeel uit te spreken over de onderscheiden territoria en te ontdekken
hoe groot/klein hun persoonlijke inbreng is en hoe ze deze toestand aanvoelen en beleven. Zij leren ook
genuanceerd nadenken over het standpunt van ouders en opvoeders met de uiteindelijke bedoeling oplossingen te
vinden die alle betrokkenen tevreden stellen en de communicatie bevorderen. Daarbij werkt de confrontatie met
leeftijdsgenoten verhelderend. Eerbied voor elkaars mening en luisterbereidheid zijn ook hier uitgangspunt

Lang zullen we leven!
Boek
Locatie: Antwerpen
Lang zullen we leven: een brochure naar aanleiding van 25 jaar CPZ

Lange weg
Boek - laatste jaar en vormsel, een bloemlezing
Locatie: Mechelen
Enkele aktiviteiten, aanzetten tot vieringen, schets van vijfde jaren

Le Fabuleux destin d' Amélie Poulain: CD
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
Rustige en vrolijke piaomuziek

Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain
Audiovisueel
Locatie: Hasselt, Gent
Maak kennis met Amelie. Ze is jong, onschuldig, naïef en op zoek naar de ware liefde. Als jonge Parijse twintiger
ontdekt ze beetje bij beetje dat om het echte geluk te vinden ze haar eigen lot in handen moet nemen en daarbij
volledig moet openstaan voor haar omgeving. Een ontroerend hedendaags sprookje.

Lectionarium bij vormselviering met doopherdenking
Boek - Aangepast voor twaalf- tot veertienjarigen
Locatie: Mechelen
Uitgebreide keuze aan bijbellezingen uit het Oude Testament, de Handelingen en de Apostelbrieven, en aan
evangelielezingen voor vieringen van de plechtige geloofsbelijdenis en van het vormsel. De brochure werd
samengesteld door de interdiocesane commissie voor liturgische zielzorg.

LeDos: leven en dood op school
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit boek wordt gebruikt als cursusboek bij het gelijknamig teamgericht nascholingsproject LeDos - Leven en Dood
op School. Het biedt een aantal werkvormen om in de school dieper in te gaan op de thematiek van de dood. In
het bijzonder wordt gezocht naar taal en teken voor het woordenloze

Leefsleutels
Boek
Locatie: Antwerpen, Brussel
Leefsleutels in het jeugdwerk is een map vol informatie en nuttige tips voor begeleiders. Achteraan vind je
uitgewerkte activiteiten per leeftijdscategorie rond verschillend aspecten waaronder oa groepssfeer, zelfbeeld,
communicatie, gevoelens, vriendschap, ...
Met aparte module voor begeleiders in de bijzondere jeugdzorg.

Leefsleutels voor jongeren: werkboek "Omgaan met verschillen"
Boek
Locatie: Geen.
Werkboek "Op zoek naar verschillen" en hun gevolgen

Leer mij van dag tot dag
Boek - Dagboek van Bijbelse gedichten
Locatie: Mechelen
Bijbelse gedichten van Nederlandse protestantse dichters uit de zestiende tot de achttiende eeuw.

Leerspel
Audiovisueel
Locatie: Mechelen, Hasselt
Hoe leren jongeren? Dit spel bestaat uit 32 stellingen over ´kennis´, ´wijsheid´, ´leren´, ´lesgeven´,... Het zijn
uitspraken van wetenschappers, politici, filosofen, schrijvers, dichters,... De bedoeling is om met elkaar in gesprek
te gaan over (ervaringsgericht) leren, over het verwerven van wijsheid en kennis.

Leiderschap in dienstbaarheid
Boek - De spiritualiteit van het leidinggeven
Locatie: Mechelen
De auteur verdedigt een christlijke visie op het leidinggeven, maar toont terzelfdertijd aan dat de waarden van
Bergrede eigenlijk universele voorwaarden zijn om tot goed leiderschap te komen. Aandacht voor het welzijn van
de mens is prioritair en een goede dosis humor blijft onontbeerlijk voor een efficiënt en zelfrelativerend
leiderschap.

Leiding geven in de sociale sector: " Koorddansen"
Boek
Locatie: Antwerpen
Eindwerk over een leerproces in het leidinggeven door studenten van de sociale hogeschool te Heverlee

Leren en leven met groepen 1, handleiding voor het werken in en
met groepen
Boek
Locatie: Antwerpen

Leren en leven met groepen: handleiding voor het werken in en met
groepen 2
Boek
Locatie: Antwerpen

Les chants de la tradition
Boek
Locatie: Mechelen
CD + partiturenboekje met gregoriaanse gezangen

Les héritiers
Audiovisueel - En comprenant l'Histoire, ils vont forger la leur.
Locatie: Mechelen
Geschiedenisdocente Mevr. Guéguen geeft les in een Lyceum in Créteil, niet zover van Parijs. Aan het begin van het
schooljaar komt ze voor een ‘moeilijke’ klas te staan. De klas is samengesteld uit een bonte mengeling met vooral
opstandige pubers. Mevr. Guéguen laat zich echter niet afschrikken en schrijft haar klas in voor een
projectwedstrijd met als onderwerp 'de kinderen en jongeren die slachtoffer werden van de holocaust tijdens WO
II'. Ondanks de tegenstand van de directeur en het aanvankelijke gebrek aan enthousiasme van de klas, zet zij
haar plannen door.

les saisons de la vie
Boek
Locatie: Brussel

Lespakket jeugdbeweging in de klas
Boek
Locatie: Mechelen
Dit lespakket biedt een drempelverlagende kennismaking met ' de jeugdbeweging ’ voor jongeren die deze
vrijetijdsbesteding niet van thuis uit kennen.
Maar ook voor leerlingen die al in de jeugdbeweging zitten biedt het lespakket uitdagingen, op vlak van
verschillende vakoverschrijdende eindtermen.
Duur: 1u - met uitbreiding: 2u.
Maak het lespakket mee bekend bij alle leerkrachten in jouw kennissenkring. Je kan het lespakket ook gebruiken in
combinatie met ledenwerving.

Lessenpakket: paus vraagt de mening van jongeren.
Jongerensynode voorbereid
Boek - Jong Gelovig? Hoe kijk jij ernaar? jongeren in beeld
Locatie: Geen.
Dit is een lessenpakket voor de 3e en 4e graad secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO,, KSO).
Naar aanleiding van de jongerensynode in oktober 2018 verzoekt de paus aan alle jongeren hun stem te laten
horen! Hoe kijken zij naar geloof en de kerk? Wat kan beter? Wat is goed? Ze moeten hun stem laten horen.

Lessenpakket: paus vraagt de mening van jongeren.
Jongerensynode voorbereid. BSO-BuSO
Boek - Jong Gelovig? Hoe kijk jij ernaar? jongeren in beeld
Locatie: Geen.
Naar aanleiding van de jongerensynode in oktober 2018 is dit lessenpakket opgesteld. De paus vraagt aan de
jongeren om hun stem te laten horen rond geloof en de kerk. Hoe kijken zij hiernaar? Wat vinden zij van de kerk?
Laat je stem horen!

Letters to God
Audiovisueel
Locatie: Mechelen, Hasselt
Tyler Doherty is een jongetje van acht. Hij heeft kanker en voert elke dag een dappere strijd tegen de slopende
ziekte. Gelukkig wordt hij omringd door mensen die van hem houden. Bovendien vindt hij extra moed in zijn
rotsvaste geloof in God. Tyler ziet god als een leermeester. Hij formuleert zijn gebeden als brieven. Elke dag schrijft
hij zo’n brief en doet hem op de post. Brady McDaniels, een postbode die zelf worstelt met allerlei problemen,
krijgt de brieven in handen en weet zich er eigenlijk geen raad mee. Maar naarmate hij Tyler en diens moeder, oma
en broer beter leert kennen, beseft Brady wat hij met de brieven moet doen. Hij neemt een beslissing die ook zijn
eigen leven aangrijpend zal veranderen.
Letters to God is een op ware feiten gebaseerd verhaal over het inspirerende effect dat het geloof van een kind kan
hebben op zijn familie, vrienden en omgeving.

Leuke meiden die nog bidden voor het eten
Boek
Locatie: Gent, Gent
Open en eerlijke verhalen van negen vrouwen, tussen 25 en 50 jaar, die getuigen welke rol het geloof in hun leven
speelt.

Leve je verhaal!
Boek - Ideeën voor het delen van levensverhalen van jong en oud
Locatie: Geen.
In dit boekje vind je concrete ideeën en informatie voor activiteiten met kinderen, tieners, jongeren en
volwassenen. Alle ideeën hebben iets te maken met persoonlijke verhalen delen.

Leven
Boek - De mooiste citaten
Locatie: Antwerpen
Een vriendenboek met een selectie citaten over de essentie van het leven, van Ã©Ã©n van de meest geliefde
auteurs van deze tijd.

Leven in al zijn volheid
Boek - Evangelieverhalen over Jezus´ leven, lijden, dood en verrijzenis
Locatie: Mechelen, Gent
Dit boekje bevat drie delen : Het eerste deel gaat over Jezus, zoals Hij geleefd heeft in de tijd en de samenleving
van toen. In een tweede deel worden een tiental verhalen over Jezus besproken : van de intocht in Jeruzalem tot
Pinksteren. Het derde deel handelt over het vertellen van bijbelverhalen, en levert een aantal werkvormen voor het
vertellen van de bijbelverhalen uit deel 2 aan kinderen.

Leven in vrijheid
Audiovisueel - Bijbelstudies vanuit het land van de vrijheid
Locatie: Mechelen
Negen korte filmpjes, die je voeren langs plaatsen in de Verenigde Staten. Het zijn plekken die alle iets met
vrijheid te maken hebben, en die aanzetten tot nadenken over echte vrijheid, nl. leven in harmonie met God en
zijn schepselen

Leven met de ander
Boek - Over vriendschap en verdraagzaamheid
Locatie: Antwerpen
Een 'gepaste' omgang tussen mensen, zowel interpersoonlijk als maatschappelijk, is niet relevant.
In elf verhelderende filosofische essays stelt de schrijver intrigerende vragen. Er sneuvelen makkelijke zekerheden.
Er ontstaan nieuwe inzichten. Een boek als een vergrootglas.

Leven met gemis
Boek - Handboek over rouw, rouwbegeleiding en rouwtherarpie
Locatie: Mechelen
Eerste deel: "Een nieuwe visie op rouw": vraag naar de zin en onzin van onze rouwzorg.
Tweede deel: "Naar een andere aanpak van rouwbegeleiding": voor ieder die de taak heeft mensen te begeleiden
in hun verlies- en rouwervaringen.

Leven met Ignatius
Boek - Op het kompas van vreugde
Locatie: Mechelen
'God vinden in alle dingen'. Zo kun je de ervaring van Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïeten,
samenvatten. Ignatius ligt aan de oorsprong van een spiritualiteit die wereldwijd miljoenen mensen bewuster doet
leven. De ignatiaanse spiritualiteit is geen leer. Ze heeft meer weg van een gereedschapskist met instrumenten die
we kunnen gebruiken om intenser te leven. De focus van deze leesbril voor het Evangelie is de persoonlijke
ervaring van vreugde. Paus Franciscus, zelf jezuïet, is het sprekende bewijs dat die vreugde een leidraad kan
worden. Dit boek geeft concrete tips voor mensen die met beide voeten op de grond willen staan en zich
uitgenodigd voelen om verder te kijken. Het boek werd geschreven door internetpastor Nikolas Sintobin.

Leven met zorg
Boek - Barmhartigheid doen
Locatie: Mechelen
Dit is een gebruiksboek, zowel geschikt voor persoonlijke meditatie als voor gebruik in vieringen.

Leven van symbolen van leven
Boek
Locatie: Hasselt
Mensen hebben symbolen nodig om het on-zegbare uit te drukken over leven, liefde, wonen, reizen, sterven,
strijden, bidden of over vuur, water, wind, aarde... Maar in de hypertechnische maatschappij dreigt de symbolische
taal verloren te gaan. Met het lees-, kijk- en werkboek 'Leven van symbolen van leven' willen de auteurs een
instrument aanbieden om (jonge) mensen weer symboolgevoelig te maken. Rond dertien trefwoorden (zoals leven,
liefde, satd, massa...) verzamelen zij gedichten, liederen, bijbelcitaten en werkmodellen.

Leven zonder jou
Boek
Locatie: Antwerpen
Als mensen mochten delen in geluk, waarom dan niet in verdriet? Dat is het uitgangspunt van leven zonder jou.
Door uitdrukking te geven aan haar diepste emoties overstijgt de auteur de bestaande, rationele benadering van
het rouwproces. Zij doorloopt het hele scala: van radeloosheid tot bijna-aanvaarding. Dit boek biedt steun en
bemoediging aan iedereen die geconfronteerd wordt met verdriet, pijn of lijden

Leven zonder ouders
Boek
Locatie: Antwerpen
In dit boek vertellen volwassen zonen en dochters hoe het was toen zij, op verschillende leeftijden, hun ouder(s)
verloren. Zij vertellen in dit boek wat er gebeurde en welke gevolgen het verlies in hun leven had.
De auteur verloor zelf haar moeder op 14-jarige leeftijd, haar vader overleed toen ze 32 was. Sindsdien zet zij zich
in de rouwzorg in.

Levend bewijs
Boek
Locatie: Brussel
Verhaal van de lijdensweg van Jezus

Levend water
Boek - Multi-mediaal project voor doopcatechisten
Locatie: Mechelen, Gent
Deze bundel wil een handreiking zijn voor de begeleiding van doopcatechisten. Hij bevat: achtergrondteksten,
fotomeditatie, klankmontage, vragenspel...

Levende lijven
Boek - Handboek voor jeugdwerk: relaties en seksualiteit
Locatie: Brussel, Gent
Deel 1: seksualiteit
Deel 2: begeleiding
Deel 3: werkvormen

Levendige bibliografie editie 2001
Boek
Locatie: Geen.
Een uitgebreide Nederlandstalige literatuurlijst rond lijden, sterven, dood, begraven, rouwen

Levensecht
Boek
Locatie: Brugge, Gent

Levensecht : Afscheid vieren
Tijdschrift
Locatie: Hasselt
Deze bundel biedt heel wat suggesties voor het opstellen van een afscheidsviering bij het overlijden van kinderen
en jongeren. Er is materiaal voor gebedsvieringen en eucharistievieringen en tevens aandacht voor ziekte, ongeval,
zelfdoding,...

Levensecht : eerste kommunie
Tijdschrift
Locatie: Geen.
Bundeling van vieringen voor de eerste communie

Levensecht : Het doopsel
Tijdschrift
Locatie: Gent
Teksten en liederen voor doopvieringen

Levensecht : kinderen spelen eucharistie
Tijdschrift
Locatie: Gent
Bundeling van schoolvieringen voor kinderen van de lagere school.

Levensecht : Rond het vormsel
Tijdschrift
Locatie: Gent
Uitgewerkte vormselvieringen, vieringen voor naamopgave en kruisoplegging van vormelingen, alsook bespreking
van verschillende uitgaven voor vormselcatechese.

Levensecht : Vieren met jongeren
Tijdschrift
Locatie: Gent
Bundeling van liturgische vieringen voor jongeren, voor de advent, Kerstmis, Aswoensdag, Veertigdagentijd, Pasen,
Pinksteren, Allerheiligen en Allerzielen.

Levenskunstspel
Spel - Hoe breng ik balans in mijn leven?
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Wat is mijn levensstijl? Wat wil ik graag veranderen? Hoe breng ik in mijn leven balans? De verschillende kaarten
helpen je op weg met deze vragen.

Levenslang
Boek - Woorden voor grote en kleine momenten
Locatie: Mechelen
Schatkist aan woorden die uitdrukking geven aan kleine en grote momenten. De 5 thema´s zijn : nieuw begin,
hoop en groei, geluk en samenzijn, het gekwetste leven, ouder worden en dood. Een trefwoordenregister en een
liturgisch register brengen je naar de verschillende plekken in dit boek.

Levenslessen van een abt
Boek - De 7 stappen naar een leven volgens Benedictus
Locatie: Mechelen
Christopher Jamison, abt van Worth Abbey, geeft een schets van de wijsheid van Sint-Benedictus en doet
suggesties hoe mensen buiten het klooster deze kunnen toepassen. Hij wil vooral diegenen aanspreken, die niet
goed weten wat te geloven, maar wel op zoek zijn naar geestelijke ruimte en rust in de drukke en vaak
verwarrende wereld.

Levensparels
Spel
Locatie: Mechelen
Een armband met 18 parels, die elk een eigen betekenis hebben. Er zijn een godsparel, stilteparels, een ikparel,
een doopparel, een woestijnparel, een relaxparel, liefdesparels, geheimenparels, een nachtparel en een
opstandingsparel. Je kan ze gebruiken om te bidden, te bezinnen, te vieren, stil te staan, in beweging te komen. Er
hoort een boekje bij met uitleg.

Levensrituelen, het Vormsel
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Deze bundel benadert het vormsel vanuit verschillende invalshoeken. Het is een recent verschijnsel (19° eeuw)
maar heeft als overgansritueel nog steeds toekomst. Het is als een toegangsticket tot de wereld van de
volwassenen.

Levensrituelen: geboorte en doopsel
Boek
Locatie: Mechelen
Deze bundel wil een totaalbeeld brengen van rituelen rond geboorte en doopsel: doorheen de tijd, in verschillende
religies en culturen, met reflecties op de recente ontwikkelingen binnen de kerk.

Levenstekens, voor JG-ers van 14 tot 18
Boek
Locatie: Geen.

Levenswaarden en levensverhalen
Boek - Een studie van de decaloog van Kieslowski
Locatie: Gent
Het boek richt zich vooreerst tot hen die nadenkend met een open blik naar onze tijd kijken. Het bevat ook
ondersteunend materiaal voor hen die op een of andere manier de waardenopvoeding in onze tijd behartigen.

Lezen om te leven
Boek - Naar een nieuw verstaan van de oude bijbelverhalen
Locatie: Mechelen
In zeven hoofdstukken ontvouwt Loed Loosen enkele fundamentele beginselen over het lezen van de Bijbel: hoe
moeten we dat boek vooral niet verstaan en hoe wel?
Elk hoofdstuk wordt gevolgd door een bijbeltekst, bedoeld als leesoefening.

Lichaam en bevrijding
Boek
Locatie: Antwerpen
Eén van de voornaamste oorzaken van de actuele crisis in de Westerse cultuur moet worden gezocht in het feit dat
in onze maatschappij belangrijke waarden zoals lichamelijkheid, expressiviteit, spontaneïteit, creativiteit, bijna niet
worden vrijgemaakt en ontwikkeld. De hoogste vormen van menselijkheid worden maar al te dikwijls opgeofferd
aan het streven naar efficiëntie, nuttigheid, prestatie, produktie en consumptie. In dit boek wordt gezocht naar
elementen waarlangs wij opnieuw in voeling kunnen treden met onze beste innerlijke krachten. Hierbij is het van
groot belang te beginnen bij wat ons het meest nabij is: ons eigen lichaam. Door te leren luisteren naar de taal van
ons lichaam zullen we stap voor stap de creatieve dynamiek van ons wezen herwinnen. Het gaat om de
herontdekking van de basiselementen van onze lichamelijkheid: adem, aarding, zintuiglijkheid, beweging, klank,
spanning en ontspanning, gevoel voor ruimte, fantasie, spel, communicatie. Deze bevrijding van het lichaam is
echter geen doel op zich, maar aanzet en mogelijkheid tot een nieuwe wijze van leven, waarin onvermoede
perspectieven zichtbaar worden voor de eigen ontplooiing en voor de uitbouw van een menswaardige samenleving.
Zo formuleert dit boek een dringende uitnodiging om de bevrijding van het lichaam niet te beperken tot de sfeer
van het privé-leven, maar de 'wijdere perspectieven' van ons menselijk zijn ook gestalte te doen krijgen in een
nieuwe maatschappij langs verandering, hervorming en solidaire inzet

Lichaamsbeeld en zelfvertrouwen bij jongeren
Boek
Locatie: Antwerpen
De artikels in dit rep & roernummer gaan overde identiteitsontwikkeling bij jongeren, anorexia nervosa en het
spanningsveld tussen ethiek en esthetiek

Licht
Boek
Locatie: Mechelen
Spiritueel en vertroostend boek, met een aantal oude en nieuwe teksten van Oosterhuis over ´licht´. Bij het
boekje hoort ook een CD : 14 van de teksten werden op muziek gezet en gezongen door Stijn van der Loo

Licht aan de horizon
Boek - Over leven na de dood
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Gent
Leven na de dood. Het is een onderwerp dat onze nieuwsgierigheid prikkelt en ons tegelijk afstoot. Zullen wij onze
geliefden terug zien? Is er leven na de dood? Het zijn vragen die mensen al van het prille geschiedenis bezig
houden.
We brengen in beeld hoe wij dit vandaag ervaren en proberen aan de hand van de christelijke boodschap licht aan
de horizon te ontdekken. Bij deze brochure hoort ook een DVD.

Licht aan de horizon
Audiovisueel - over leven na de dood
Locatie: Mechelen
In deze DVD, die opgevat is in drie delen (de dood een ingrijpende gebeurtenis, grote religies en het leven na de
dood, christenen en het leven na de dood), wordt de vraag gesteld naar de dood en naar het leven na de dood. Er
wordt in beeld gebracht hoe wij dit vandaag ervaren en aan de hand van de christelijke boodschap wordt
geprobeerd het licht aan de horizon te ontdekken.

Licht dat met ons gaat
Boek
Locatie: Antwerpen
De wintermaanden zijn allesbehalve feestelijk als je het moeilijk hebt. Vaak ervaar je gemis en rouw dan extra
hevig. Dat kan je eenzaam en verbitterd maken. In verhalen en gedichten doet de auteur volledig recht aan die
levenspijn. Toch: vaak onverwachts, als een geschenk waar je niet meer op rekende, kan er licht doorbreken

Licht in de nacht Beauraing
Boek
Locatie: Mechelen
Op een avond in november worden vijf kinderen verrast door een ongewoon licht. Ze vertellen het… en niemand
gelooft ze! Het is ongelofelijk! 33 maal verschijnt in Beauraing (België) de Maagd Maria aan 5 kinderen. Dit boek
verhaalt in stripvorm de bijzondere belevenissen van deze kinderen en welke boodschappen zij krijgen……

Licht voor alle volkeren
Boek - De kindsheidsverhalen bij Matteüs en Lucas
Locatie: Mechelen, Gent
Dit boekje bestaat uit drie delen : In het eerste deel wordt het kindsheidsverhaal volgs. Matteüs besproken. In het
tweede deel komt Lucas aan de beurt. Het derde deel wil mensen op weg zetten om die verhalen te lezen en ze in
de klas of in een andere groep te vertellen en te beleven.

Lied van de aarde
Boek
Locatie: Antwerpen
In deze magisch-realistische roman krijgt Myra, een jonge theologe, een uitnodiging om op een colloquium te
komen spreken. Het zou handelen over de relatie tussen christendom en meer holistische spiritualiteit, een thema
dat haar sterk boeit

Liedboek van de ziel
Boek
Locatie: Brussel
In 600 zangen, tekst, melodie en toelichting, zoekt de auteur een taal die relevant en geloofwaardig is voor
vandaag.

Liederen en gebeden uit Taizé
Boek
Locatie: Mechelen, Hasselt
In het eerste deel van het boekje staat een opzet voor een gebedsdienst in de geest van Taizé beschreven (met
psalmen, bijbellezingen, stilte, gebed rondom het kruis, gebed van de opstanding).
In het tweede deel staan de partituren van veertig liederen van Taizé, in de oorspronkelijke taal waarin ze werden
geschreven, en in Nederlandse vertaling.

Liederen uit Taizé 2006-2007
Boek
Locatie: Brussel
Liederenbundel met liedjes uit Taizé

Liederen uit Taizé 2007-2008
Boek
Locatie: Brussel
Liederenbundel uit Taizé

Liedjes rond de Bijbel
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
44 bijbelliedjes voor kinderen

Lief en Leed
Boek - Jaarboek seksuele gezondheid 2006
Locatie: Geen.
Dit is het jaarboek seksuele gezondheid van Sensoa vzw. Het bevat een bundel bijdragen en kronieken over
seksualiteit en relaties. Over de grote principes en de kleine kantjes van seks, de (wel)lusten en de lasten, over
verlangens en hoe onvervuld die kunnen zijn. Lief en leed, kortom

Lief en Leed 2
Boek - Seks en relaties anders bekeken
Locatie: Geen.
Dit is de tweede editie van Lief en Leed, een jaarlijkse publicatie over seks en relaties. Hier wordt op zoek gegaan
naar nieuwe tendensen en wetenschappelijke inzichten op het vlak van seks en relaties. Omdat het (seksuele)
geweld zo wijdverbreid is, omdat het lot van de slachtoffers zo schrijnend is, omdat de apathie over het onderwerp
zo groot is, worden er in deze editie 6 artikels aan dit onderwerp besteed.

Lief en leed 3
Boek - Seks en relaties anders bekeken
Locatie: Geen.
Deze derde editie van Lief en leed bevat nooit eerder gepubliceerde resultaten van het unieke onderzoek naar seks
bij Vlaamse 50plussers. Eveneens een onderzoek over ongewenst seksueel gedrag bij de Nederlandse krijgsmacht
en politie, een visie op de oorzaak van ons seksueel gedrag, ...
Verder gaat het boek in op de deelthemas: gender, transseksualiteit, de rol van de hersenen, aseksualiteit en het
homo-gen.

Lief en leed 4
Boek - Seks en relaties anders bekeken
Locatie: Geen.
In dit boek wordt stilgestaan bij de begrippen pornoficatie en seksualisering. De beeldvorming speelt hier een
belangrijke rol en het is belangrijk jongeren te leren hier kritisch mee om te gaan. Volgens theoretici en
opiniemakers is het moment rijp voor de formulering van een nieuw seksueel ideaal en aangepaste ethiek...
Het bevat tevens korte stukjes op het vlak van seksuele gezondheid en emancipatie.

Lief liever liefst
Boek - Een relatieboek voor jongeren
Locatie: Antwerpen, Hasselt
101 relatievragen van jongeren over vriendschap, relaties, seksualiteit, trouw en romantiek

Liefde
Boek
Locatie: Antwerpen
Een liefdes-cd rom: je kan de liefdesdokter raadplegen, gedichten schrijven, briefpapier afdrukken, ..

Liefde
Boek
Locatie: Mechelen
16 oude en nieuwe teksten over de liefde, geschreven door Oosterhuis en op muziek gezet door Van der Loo. Met
CD.

Liefde gaat langzaam: 80 zangen van Herman Verbeek
Boek
Locatie: Geen.
Deze bundel bevat zangen uit de belevingen van de mystiek en de betrokkenheid bij de politiek. Herman Verbeek,
priester in Groningen en lid van het Europees parlement ondergaat hoe het christendom in de huidige tijd
binnenstebuiten wordt gekeerd. Hij neemt daar zelf overtuigd aan deel. Geen steen van het oude historische huis
blijft onberoerd, geen woord dat niet moet worden onderzocht. Dat doet Verbeek met strengheid en met grote
liefde. Hij weet dat de taal van de religie niet gevat kan worden in objectivering en abstractie, niet in dogma, leer
en tucht. De taal van de religie is de taal van de mystiek. Dat is de taal van de poëzie. En hij weet dat de taal van
de evangeliën niet die is van de macht en van de rijken, maar van verzet en bevrijding. In deze cyclus van 80
zangen onderzoekt Verbeek twee oude, centrale begrippen uit de traditie van de christelijke spiritualiteit: 'corpus
mysticum - mystiek lichaam' en 'stabilitas loci - blijf waar je bent', de opdracht aan de monikken bij hun intrede in
een abdij. Het eerste begrip geeft hij een heel nieuwe beleving in de omgang met de aarde. Het tweede is daar
nauw mee verbonden en belichaamt het verzet tegen de heersende mobiliteitsmaatschappij die ons bedreigt. De
muziek van de zangen gaat duidelijk terug op de monastieke en gregoriaanse traditie, waarin Herman Verbeek is
geschoold. De zangen - er verschenen al drie bundels - worden veel gelezen en gezongen in basisgroepen,
oecumenische gemeenschappen, politiek avondgebed, maar ook door religieuze communiteiten en mensen thuis

Liefde ingebed
Boek - Bakens voor een duurzame relatie
Locatie: Antwerpen
Dit boek biedt een reflectie over wijsheid die mensen sinds eeuwen verzameld en opgetekend hebben, een wijsheid
erkend door joden, christenen en moslims. Ze werd vastgelegd in de vorm van eenvoudige regels die geldig zijn
voor iedereen. Centraal staat de decaloog, meer bepaald de geboden die het hebben over de relaties tussen
mensen onderling. Ze vormen aanleiding tot reflectie en gesprek over wat bijdraagt tot de ontplooiing en het
welslagen van duurzame liefdesrelaties.

Liefde is een werkwoord
Boek - Spelregels voor een relatie
Locatie: Antwerpen, Mechelen
De auteur richt zich tot partners die samenleven. Hij tracht hen te helpen hun relatie te verbeteren. Daartoe biedt
hij een aantal bruikbare opvattingen omtrent relaties aan en illustreert hij zijn visie met veel herkenbare
voorbeelden uit de praktijk van elke dag.

Liefde is fysica
Boek - Waarom zelfbewuste vrouwen een beter relatie hebben
Locatie: Antwerpen
Hét sleutelwoord om de complexe relaties tussen mannen ne vrouwen te begrijpen is een natuurkundig begrip:
'energie'. Dit boek biedt een massa tips, herkenbare voorbeelden en is geschreven in een prettige, ironische stijl.

Liefde is het sleutelwoord om gelukkig te leven
Boek
Locatie: Hasselt
Een kijk-en doe-boek met op iedere bladzijde tips om te doen wat je leest, alleen of met anderen samen. Je moet
halt houden, jezelf bevragen, met jezelf vechten, van inkeer tot inzet komen, met als sleutelwoord: de liefde!

Liefde is... een reuzensprong van geloof
Boek - Verslagboek IPB-beraad over het christelijk huwelijk
Locatie: Gent
Deze uitgave wil het gesprek rondom het (christelijk) huwelijk stimuleren en reikt materiaal aan ter bespreking in
een groep van mensen die begaan zijn met de vormgeving van relaties in onze samenleving.

Liefde leren: relationele en seksuele opvoeding op school
Boek
Locatie: Gent
Jonge mensen en hun opvoeders - seksualiteit en relaties - Werkvormen, methodes en suggesties

Liefde maakt je mooi
Boek - overwegingen bij de zondagsevangelies van de A-cyclus
Locatie: Mechelen
Bij elk zondagsevangelie uit de A-cyclus maakt Erwin Roosen enkel verstaanbare en actuele overwegingen in een
eenvoudige, beeldrijke taal. Op die manier willen de teksten je helpen te groeien in het verbond van liefde dat God
met elke mens wil sluiten.

Liefde na verschil
Boek - De gedroomde eenheid
Locatie: Antwerpen
Wie van elkaar houdt, droomt van samen-zijn en gelijkenis. Die eenheid is een illusie, slechts na de ervaring van
onderscheid wordt een werkelijke relatie tussen samenlevende geliefden mogelijk.

Liefde vraagt tijd
Boek - Spelregels voor het paar onder tijdsdruk
Locatie: Antwerpen
De schrijver beschrijft op een praktische en heldere manier hoe partners tijd kunnen maken voor elkaar. Het boek
bevat vele voorbeelden uit de praktijk en aan de hand van oefeningen wordt aangetoond hoe partners tot
'onthaasting' kunnen komen.

Liefde zaaien
Spel
Locatie: Mechelen, Gent
Spel rond de parabel van de zaaier. Het zaad moet naar de vruchtbare grond overgebracht worden voor de orkaan
toeslaat. Het spel kan ´solitair´ of ´solidair´ gespeeld worden.

Liefdesverdriet
Boek
Locatie: Antwerpen

Liefdeswerk
Boek - van 300 dichters uit de hele wereld
Locatie: Antwerpen
De mooiste liefdesgedichten van 300 dichters uit de hele wereld van altijd en overal samengebracht in dit boek

Liefste... en meer inspirerende liefdesbrieven
Boek
Locatie: Antwerpen
Liefste ... en meer inspirerende liefdesbrieven is een bundel grappige, ernstige, absurde en andere liefdesbrieven.

Lieve God in de hemel
Boek - Kinderen schrijven aan God
Locatie: Mechelen
Kinderen schrijven over hun kleine en grote wensen en zorgen aan God.

Lieve Hemel
Boek - Over hulp bij rouwverwerking van kinderen en jongeren door opvoeders
Locatie: Antwerpen
In dit boek komen zowel de volwassenen als de jongeren aan het woord. De 'grote mensen' bij monde van
deskundigen op het gebied van dood en rouwverwerking bij kinderen als Martine Delfos, Manu Keirse en Riet
Fiddelaers-Jaspers; maar ook grote kindervrienden als Herman van Veen komen aan het woord. Van de 'kleine
mensen' staan in dit boek tal van opstellen en tekeningen over de dood die ingaan op vragen als: 'Wat betekent de
dood voor mij?' en 'Is er leven na de dood?'

Lieve hemel
Boek
Locatie: Mechelen
Een boek met verhalen over sandalen, eerste kussen, mensapen, paardenslagers, ansichtkaarten, weggetjes,
lekkere hapjes, vaders, moeders, peuters, tover en treinen, puinhopen, vuur maken uit water, het ene in het
andere, onderbroeken, regenjassen, het veroveren van harten, over nergens wezen, sparrenbossen, en zachtjes
als de regen, over mos en op alle kusten staan, verhalen over jou.

Lieve Meneer God
Boek - Kinderen schrijven aan God
Locatie: Mechelen, Gent
Een verzameling van kinderbriefjes met vragen, wensen, klachten en suggesties voor God.

Lieve oma Pluis
Boek
Locatie: Mechelen
Prentenboek voor jonge kinderen over Nijntje wiens oma sterft

Lieve vrienden
Boek - Woorden van Johannes Paulus II
Locatie: Mechelen
52 Reflecties en teksten voor een geïnspireerd leven

Liever vrijen
Boek - Gids voor een betere seksuele relatie
Locatie: Antwerpen
Dit boek is erg realistisch over de seksuele realtie tussen partners. Zij gaat ervan uit dat seks nooit af is, en dat de
seksuele relatie voortdurend kan evolueren.

Life
Boek - Life@opwekking
Locatie: Mechelen
15 liederen

Light
Spel
Locatie: Brugge, Mechelen, Gent
Dit spel werkt zowel letterlijk als figuurlijk met de tegenstelling duisternis - licht. Het gaat om een methodiek die
op verschillende onderwerpen kan gelegd worden. Het kerstverhaal is een aangewezen onderwerp om dit spel rond
te spelen.

Lijden
Boek
Locatie: Geen.

Little miss sunshine
Audiovisueel
Locatie: Brugge
Little Miss Sunshine was de hit van het Sundance Filmfestival. Deze verfrissende komedie met een briljante cast is
het regiedebuut van voormalig music video directors (en partners) Jonathan Dayton en Valerie Faris. Little Miss
Sunshine is een komisch drama over probleemfamilie Hoover. Vader Richard (Greg Kinnear) een doorgedraaide
motivatiecoach, Moeder Sheryl (Toni Collete), haar homoseksuele en suïcidale broer Frank (Steve Carell), dochter
(Abigail Breslin), zoon die weigert te praten, en opa vrijwel altijd onder invloed van drank of drugs, maken een
roadtrip in een busje om de droom van hun zevenjarige dochter Olive te verwezenlijken. Dit levert de meest
bizarre situaties op.

Liturgie met kinderen
Boek
Locatie: Mechelen
Brochure over liturgie vieren met kinderen

Liturgische postdood bij afscheid
Boek
Locatie: Antwerpen
In de liturgische postdoos vindt u allerhande teksten en voorbeelden terug die u kunt gebruiken voor een
afscheidsaankondiging en viering

Loesje. Hedendaagse, controversiële uitspraken.
Boek
Locatie: Geen.
Uitspraken rond verschillende gespreksonderwerpen

Lonend studenten spel
Spel
Locatie: Antwerpen
Dit spel plaatst het verschijnsel ‘studentenarbeid’ in een
breder perspectief en behandelt enkele cruciale vragen.
Wat drijft studenten ertoe om een studentenjob
op te nemen? Waarom gaan studenten meer en meer
werken? Hoeveel tijd reserveert een student voor zijn
studentenjob? Wat met andere activiteiten of engagementen,
is daar nog wel tijd voor als er een studentenjob
in het vizier komt?

Looft de Heer
Boek - Gebendeboek voor jongeren
Locatie: Hasselt
Een bundel met tal van gebeden voor jongeren.

Lopend Vuur
Boek - Jaarthemamap plussers - jokri
Locatie: Brugge, Mechelen, Hasselt, Brussel, Gent
De map geeft uitleg omtrent het jaarthema van 2007: "Lopend Vuur". Je vindt er activiteiten voor de
plussersleeftijd van 12 tot 18 jaar, met basisideeën die je ook terugvindt in het Pinksterverhaal. De bedoeling is dat
ook jullie groep hiermee naar buiten komt om zo nieuwe jongeren welkom te heten. Zo kunnen jongeren echt
proeven van christelijk leven.

Loslaten tot leven
Boek
Locatie: Geen.
Hoe kunnen we goed zorgen voor een bejaarde? De bijdrage van de familie, het rusthuis en de bejaarde zelf is
groot. De auteurs schrijven vanuit hun ervaringen in het omgaan met bejaarden op een aantal scharnietmomenten
in hun leven. Hoe je die zo goed mogelijk kunt opvangen en dit bekeken vanuit de waardigheid van de mens. Ze
geven ook aan hoe duidelijke communicatie het welbevinden bevordert

Loslopend Wild: deel 1
Boek - Spelregels voor de organisatie van een jeugdkamp
Locatie: Mechelen
Dit boek (eerste deel) omvat en verklaart alle regels die een rol spelen bij het organiseren van een jeugdkamp. Het
geeft de rechten en plichten van een kampverantwoordelijke aan en geeft hints voor veiligheid en milieu.

Loslopend Wild: deel 2
Boek - Milieuvriendelijk en energiezuinig op jeugdkamp
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Een praktijkboek dat alle aspecten van een jeugdkamp doorlicht op het vlak van milieuvriendelijkheid en
energieverbruik.

Lourdes, 150 jaar later
Boek
Locatie: Gent
Dit boek kan gebruikt worden als voorbereiding op een bezoek aan Lourdes. Het wil de gebeurtenissen van 1858,
het leven van Bernadette, de ontwikkeling van het domein tot bedevaartsoord in een juist perspectief plaatsen. De
boodschap van Lourdes is dezelfde als die van het Evangelie.

Loyola 96
Boek - Pelgrimstocht in Spanje
Locatie: Hasselt
Tochtboek met mooie teksten, werkvormen, gebeden en liederen voor jongeren die in 1996 door het Spaanse
landschap pelgrimeerden naar Javier.

Lucas: Handelingen van de apostelen
Boek
Locatie: Mechelen
De Handelingen der Apostelen gaat over de verkondiging van het evangelie door Petrus en Paulus. In dit boek is te
lezen hoe de ontwikkeling van de christelijke beweging die start in Jeruzalem tot het einde van de aarde is
doorgelopen.

Luister eens, God
Boek - Bidden & bezinnen met jongeren
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Brugge, Hasselt, Brussel, Gent
Een boek dat jongeren wil helpen om eens na te denken over God. Je vindt er meer dan 100 bezinningsteksten en
gebeden: over jouw leven, over wat er met jou en je lichaam gebeurt, over liefde en verliefdheid, over
eenzaamheid, ontgoocheling, twijfel, angst, vriendschap, de kerk, God en vele andere onderwerpen. Voor jongeren
van 10 tot 15 jaar. Geschikt voor in de klas, bij de vormselvoorbereiding of gewoon thuis.

Luister je, God?
Boek - Vijftig psalmen voor kinderen en jonge tieners
Locatie: Mechelen, Antwerpen, Brugge, Gent
Erwin Roosen selecteerde vijftig psalmen, en probeerde bij het neerschrijven ervan een evenwicht te vinden tussen
de originele woorden van de psalmist en de taal en het leven van jonge mensen van vandaag. De tekeningen zijn
van de hand van Klaas Verplancke.

Luister naar me
Boek - Gebeden uit de hele wereld
Locatie: Antwerpen
Gebeden vormen het hart van de religie. Niet alleen christenen bidden. Ook gelovigen van andere godsdiensten
richten zich tot hun God via het gebed. Dit boek is een verzameling van scheppingshymnen en gebeden uit de
grote wereldgodsdiensten en uit diverse (etnische) religies. Ze typeren de levenskern van de verschillende
godsdienstige tradities en zijn tegelijk zo universeel-menselijk dat iedereen zich erdoor aangesproken kan voelen

Luister nu eens naar mij!
Boek - Ondergesneeuwde gevoelens bij kinderen en jongeren
Locatie: Antwerpen
Hoe kunnen we kinderen en jongeren begrijpen? Wat te doen met hun gekraste ziel, bekraste armen, hun
ontploffingen, ontembare emoties,...?
Dit boek bevat vele verhalen over kinderen en jongeren geschreven door een psycotherapeute.

Luna's doolhof
Boek
Locatie: Antwerpen
Wit. Zwart. Zo is het leven voor Luna. Heel sterk wil ze zijn. Onafhankelijk als een arend, die gedragen door de
wind, zich vrij wil worstelen en steeds hoger klimt. Maar ze snakt ook naar geborgenheid en aandacht, wil als een
kuiken wegkruipen onder warme vleugels. Plus. Min. Zelfvertrouwen en angst. Zin om met naakte borstjes uit te
dagen en een duim in de mond als troost. Fijnbesnaard relaas van het emotioneel turbulente leven van een tiener

Maak het verschil
Boek - Jezus volgen = de wereld veranderen
Locatie: Mechelen
In dit boek beschrijven Max Lucado en zijn dochter Jenna hoe je als jongere op jouw manier, met jouw talenten,
het verschil kunt maken in deze wereld. Met spreuken, weetjes, bijbelteksten, gebeden, aansprekende verhalen en
creatieve tips, dagen ze de lezer uit om de wereld te veranderen.

Maak je geen onnodige zorgen
Boek - Train je brein en verander stress in vertrouwen
Locatie: Mechelen
Ontspanningstechnieken die, als ze regelmatig gebruikt worden, het brein zullen veranderen en kalmte en
tederheid brengen i.p.v. zorgen

maak je merk cool
Boek - branding naar de nieuwe generatie
Locatie:
Generatie Y is de meest reclamekritische consumentengeneratie ooit. Maar wat drijft hen en hoe ontwikkel je de
juiste merkstrategie voor deze toekomst? Met dit boek krijg je toegang tot die nieuwe generatie die een enorme
impact zal hebben op de maatschappij en de economie van de toekomst.

Maanlief
Boek
Locatie: Antwerpen
De schrijfster trekt met Mo, die zich zonder vriendinnen zo alleen voelt, van tuin tot tuin tot ze vinden wat ze
zoeken. Dit is een zalig zomers verhaal over jezelf ontdekken, je plek in de wereld vinden en... verliefd worden.

Maar niet uit het hart
Boek - Dierenverhalen uit het hart
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Dierenverhalen over afscheid

Maar wie is God?
Boek - 150 antwoorden op vragen van kinderen
Locatie: Mechelen
Vragen over de wereld om je heen, over het leven op aarde, over God, over de dood. Dit boek denkt met je mee.

Mag ik je vrede noemen? + 13 project vasten 1983
Boek
Locatie: Geen.

Mag ik nog dicht bij jou zijn?
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Een rouwboekje voor kinderen die een overlijden van een vriend(in) of familielid te verwerken krijgen.
Volwassenen hebben soms de neiging kinderen af te schermen van de dood. Dood en verdriet horen echter bij het
leven. Vroeg of laat krijgt elk kind immers te maken met verlies van een dierbaar iemand. Dit rouwboekjehelpt
kinderen het verlies te verwerken door te schrijven, te tekenen, te plakken en erover te vertellen

Majority
Boek
Locatie: Antwerpen, Gent
Majority is een bordspel over politieke besluitvorming in een parlementaire democratie. Het is een spel om de
grondbeginselen van de democratie te leren kennen

Majority
Spel
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Gent
Politiek is geen saaie koek! ‘Majority’ is een bordspel over politieke besluitvorming in een parlementaire
democratie.
Je bent lid van een politieke partij, met een kleur en een partijprogramma. Je zetelt in het parlement
en probeert voor jouw ideeën een meerderheid te vinden. Je moet steun krijgen van anderen partijen, die
eveneens hun waarde en belangen verdedigen. Kan je hun steun krijgen zonder wederdienst? ‘Majority’laat de
bochten van het politieke spel zien: verkiezingen, referenda,
schandalen, betogingen, ...

Mama, ik heb pijn
Boek - Koesterboekje voor wanneer ik heel erg ziek ben
Locatie: Mechelen
Werkboekje voor kinderen met kanker. Er worden heel wat vragen beantwoord waarmee het kind wellicht worstelt.
Medische termen en moeilijke woorden worden uitgelegd in een heldere taal. Er staan ook veel spelletjes in. Een
boekje om te koesteren, voor zieke kinderen vanaf 8 jaar.

Man van twee wegen
Boek - Gedichten geënt op de Psalmen
Locatie: Mechelen
150 korte gedichten

Mane Nobiscum
Audiovisueel - Taizé
Locatie: Mechelen, Hasselt
CD met 18 liederen uit Taizé

Mansoor of hoe we Stina bijna doodkregen
Boek
Locatie: Mechelen
Dit boekje is een verhaal over codes die kinderen gebruiken: gebaren, blikjes, lachjes...

Map activiteiten plussers
Boek
Locatie: Antwerpen
Diverse activiteietn voor plussers

Map met afscheidsvieringen
Boek
Locatie: Mechelen
Verzamelmap met vieringen voor een begrafenis, herdenking, en voor vieringen op Allerheiligen en op Allerzielen.
In de map vindt u ook de beleidsoriëntaties en de pastorale stapstenen i.v.m. uitvaartliturgie.

map met liedteksten
Boek
Locatie: Antwerpen

Map met stellingen van de Emmaüswandeling
Boek
Locatie: Antwerpen
Stellingen over diverse thema's als leven en dood, geluk, ouder worden, engagement, toekomst, uiterlijk, relaties,
... om een gesprek om gang te brengen.

Map met teksten over verdriet, gemis en rouw
Boek
Locatie: Mechelen
Verzamelmap met verhalen, teksten, poëzie en gebeden over verlies

Map met troostwoorden
Boek
Locatie: Mechelen
Map met citaten van bekende vlamingen, over wat zij als troost ervaren.

map met uitgeknipte foto's
Boek
Locatie: Antwerpen

Map met verdiepingsthema´s
Boek
Locatie: Mechelen
Verzamelmap met methodieken voor jongeren

Map vormingsdagen plusbegeleiders
Boek
Locatie: Antwerpen
Map met uitgewerkte vormingsdagen voor plusbegeleiders, spelideeÃ«n en tips voor begeleiders.

Mar Adentro - The Sea Inside
Audiovisueel
Locatie: Hasselt, Gent
Euthanasie is een gevoelig ethisch thema. Deze film is een goede opstap voor een discussie over euthanasie en
waardig sterven. Ramón ligt al dertig jaar verlamd in bed terwijl hij verzorgd wordt door zijn familie. Zijn
slaapkamerraam is ook zijn enige raam naar de wereld. Hij kijkt uit over de zee waar hij vroeger zoveel ging zeilen.
Dezelfde zee waar hij in zijn jeugd een vreselijk ongeluk kreeg. Sindsdien is zijn enig doel zijn leven op een
waardige manier te beëindigen
Leeftijd 6+ Duur 121 min.

Marcus
Boek - bijbelstudies
Locatie: Mechelen
Bijbelstudies over het Marcusevangelie. In chronologische volgorde wordt het openbare optreden van Jezus
gevolgd in de landstreek waar Hij woonde, het woord doorgaf en wonderen als tekenen deed. Tot en met Zijn
opgang naar Jeruzalem waar Zijn leven het hoogtepunt bereikte in Zijn lijden en sterven en opstanding uit de
doden.

Marcus literair
Boek - De dubbele focus in het tweede evangelie
Locatie: Mechelen
Het evangelie van Marcus wordt benaderd met vragen omtrent stijlmiddelen, de structurering van de tekst en
dergelijke meer

Marcus magazine
Boek
Locatie: Mechelen
Speciale uitgave van het Marcusevangelie, in de vorm van een (jongeren)magazine. Het magazine bevat de tekst
van het marcusevangelie (NBV), toelichting bij de tekst, achtergrondinformatie, een verklarende woordenlijst... Bij
het magazine hoort ook een website : www.marcusvertelt.be

Marcus, ooggetuige
Boek - De boodschap over Jezus Christus, de Zoon van God doorgegeven door een ooggetuige
Locatie: Mechelen
In dit boekje kun je lezen over de meerwaarde die het leven kan krijgen, als u zich verdiept in het leven van Jezus.
Marcus was één van de ooggetuigen uit het leven van Jezus en door zijn geloof werd zijn leven rijker en zinvoller.

marcus@godmail.com
Boek
Locatie: Hasselt
"Beste collega Marcus,
Sorry dat ik u zo familiair durf aan te spreken. U bent een beroemde schrijver, uw werk is in bijna alle talen van de
wereld vertaald, duizenden keren is het door geduldige monniken in koele scriptoria van kloosters en abdijen
gekopieerd…"
Met deze mail begint Herman Van Campenhout, de auteur van 'marcus@godmail.com' zijn ontdekkingstocht door
het Evangelie van Marcus. Wie kan dit boek geschreven hebben? Waar heeft de schrijver zijn vertelstof gehaald?
Hoe is zijn boek tot stand gekomen? En wat vond hij zo speciaal aan zijn hoofdpersoon dat hij er een boek aan
gewijd heeft dat model gestaan heeft voor tientallen schrijvers na hem?
Herman Van Campenhout was jarenlang leraar Nederlands en godsdienst. Misschien is dit boek wel een gevolg van
die onderwijservaring: hoe je een ingewikkelde zaak toch op een eenvoudige en eigentijdse manier kan
overbrengen.

Maria, een uitdaging
Boek
Locatie: Mechelen
In dit boek wordt tussen oude teksten en beelden gezocht naar inhouden en motieven die een nieuwe
verbeeldingskracht in het leven kunnen roepen. Maria komt naar voor als een vrouw die toont hoe reëel en
dynamisch geloof kan zijn.

Maria, topmodel voor christenen
Spel
Locatie: Hasselt
Deze werkvorm wil jongeren en minder jonge mensen helpen om stil te staan bij hun levensweg als mens en als
gelovige. Het leven van Maria bevat ook veel elementen die we op deze wijze kunnen herkennen. We kijken in deze
methodiek naar verschillende momenten in het leven van Maria. We willen dus vanuit het leven van Maria kijken
naar ons eigen leven. Op die manier kunnen we de vreugde van de herkenning meemaken of troost ervaren.

Massada
Boek
Locatie: Antwerpen
Gids over Massada in Israël

Mathilde
Boek
Locatie: Antwerpen
Wat is er mis met Mathilde? Languit ligt ze in het gras. Ze staart naar de wolken... Mathilde is ziek. Konijntjes
kunnen doodgaan, maar dat wil ik niet. Een hartverscheurend boek over afscheid nemen, rouwen en loslaten

Matteüs en het koninkrijk der hemelen
Boek
Locatie: Mechelen
Werkvormen voor drie stappen doorheen het verhaal van Matteüs : De verkondiging van het koninkrijk (een
stomme begint te praten, Mt. 9, 32-34); de geheimen van het koninkrijk (de kostbare parel, Mt. 13,45-46);
Binnengaan in het koninkrijk (De vraag om eeuwig leven, Mt. 19,16-30)
Korte inhoud:
Deel 1
1 Eigen ervaringen ter sprake brengen
2 De verkondiging van het koninkrijk vanuit Mt 9,32-34: een stomme begint te praten.
Deel2
3 De geheimen van het koninkrijk vanuit Mt 13,45-46: de gelijkenis van de kostbare parel
4 Binnengaan in het koninkrijk vanuit Mt 19,16-30: de vraag om het eeuwige leven.
5 terugblik

Mayapan: zes oden aan de indianen
Boek
Locatie: Antwerpen
Ernesto Cardenal, de marxistische priester-dichter die voor al wie de bevrijdende ontwikkelingen in Nicaragua een
goed hart toedraagt een goede vriend geworden is, en van wie her en der in Nederlandse vertaling meer politiek
gerichte teksten zijn gepubliceerd, presenteert zich in 'Mayapan. Zes oden aan de Indianen' als een groot, visionair
dichter. De zes oden werden gekozen uit de bundel 'Homenaja a los indios americanos' en laat ons in zuivere,
beeldenrijke poëzie de kracht en de levensvisie van de oorspronkelijke bewoners van het (Noord-, Midden en
Zuid)-Amerikaanse continent voelen, die een belangrijke en onmisbare inspiratiebron zijn geweest voor de bredere
volksbeweging die Nicaragua bevrijd heeft van zijn onderdrukkers

Meditaties over Johannes
Boek
Locatie: Antwerpen

Meditaties voor alle seizoenen
Boek
Locatie: Mechelen
Chiara Bots, abdis van het clarissenklooster in Megen, schreef dit inspirerend en praktisch boek over christelijke
meditatie. Daarin verwerkte ze allerlei thema´s (o.a. de seizoenen en de hoogtepunten uit het liturgisch jaar) en
meditatievormen, evenals ontspannings- en aandachtsoefeningen.

Meegaan om te zien
Boek - Godsdienstpedagogie op nieuwe wegen
Locatie: Gent
Dit boek wil opvoeders en godsdienstpedagogen een konkreet middel aanreiken om het geloof door te geven. Hoe
kan de persoon van Jezus Christus een levende realiteit worden voor mensen van vandaag? Het wil de kloof tussen
het geloof en de hedendaagse westerse wereld overbruggen.

Meelopen naar het einde
Boek - Wat je kunt betekenen voor iemand die gaat sterven
Locatie: Antwerpen
Elftraud von Kalckenreuth heeft jarenlange ervaring met stervensbegeleiding. In dit boek geeft ze adviezen aan
familieleden, vrienden en vrijwilligers. Haar voornaamste advies is : neem tijd en luister naar de verhalen van de
stervende.

Meer dan een dag
Boek - Werkbundel naar het vormsel toe bij mentaal gehandicapte kinderen
Locatie: Mechelen
Vormselbegeleiding voor mentaal gehandicapten; ook zulke kinderen kunnen in de voorbereiding betrokken worden

Meer dan een gebedje
Boek - Voor wie wil bidden met kinderen
Locatie: Gent
De gebeden in dit boekje zijn geschikt voor kinderen (6-12 jaar), en zijn geselecteerd binnen onderwerpen die
aansluiten bij de veschillende periodes in een werk- of schooljaar. Zo wordt aandacht gegeven aan : stiltebeleving,
gebedshoudingen, de tijd van het jaar, symbolen, bidden in een andere taal, bijbels bidden, zingen, gebeden uit de
wereldgodsdiensten. Bij de gebeden staan telkens bruikbare didactische tips. Dit maakt het boekje tot een
werkbaar instrument voor school, gezinsviering en parochiecatechese.

Meer dan ooit: herbronning voor plaatselijke
geloofsgemeenschappen
Boek
Locatie: Antwerpen
Deel 1: gesprekken voor ieder gelijk waar
Deel 2: gesprekken voor meewerkende parochianen
Deel 3: voor de begeleiding

Meer dan verdriet
Boek - Een boek voor jonge mensen die rouwen
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Gent
Een lees- en doeboek voor jongeren dat (h)erkenning biedt, ontstaan vanuit creatieve workshops die Claire vanden
Abbeele organiseert. Behalve bruikbare citaten bevat het boek ook tekeningen die jonge mensen tijdens de
workshop hebben gemaakt. Het boek laat ook ruimte om eigen gevoelens en gedachten te ordenen.

Meet & Greet
Boek - Zeven ontmoetingen
Locatie: Hasselt
In Meet & Greet ontmoeten jongeren zeven figuren uit de Bijbel, door middel van een werkboek en een dvd met 7
filmpjes. Elke filmpje wil op eigentijdse wijze een verhaal uit de Bijbel vertellen. Bijbelse personen als Kaïn, Mirjam
en Petrus, worden in korte filmpjes getypeerd door jongeren van nu.

Meet the parents
Spel
Locatie: Hasselt
Een speels reflectie- instrument voor begeleiders in het jeugdwerk over contact en communicatie met ouders.

Meeting
Spel
Locatie: Antwerpen, Gent
Catechetisch spel dat op een ludieke manier inleidt tot het jodendom, christendom, de islam en het boeddhisme in
de vorm van een kwartetspel. Voor elke godsdienst worden er thema's uitgediept: de gebruiken, het gebedshuis,
na de dood, de stichter, de boodschappen, het opperwezen, de teksten.

Mega kaarten
Boek - Actieve outdoor fun!
Locatie: Hasselt
Een onopvallend spelletje kaartspelen is er niet meer bij met deze grote kaarten! Geschikt voor diverse
kaartspellen zoals bridge, hartenjagen, klaverjassen, jokeren of patience.

Megafoon
Boek - Actietips voor kinderen en hun ouders
Locatie: Mechelen
Soms verloopt je omgang met je ouders vlot, soms zijn er problemen. Jouw ouders moeten rekening houden met
jouw rechten. In dit boekje vind je tips om op een prettige manier met je ouders te overleggen.

Megafoon School
Boek - Actietips voor leerlingen met ideeën
Locatie: Mechelen
Dit actieboekje vertelt over de rechten van leerlingen op school. Het zet je aan om mee na te denken en die ideeën
uit te werken.

Meidenboek
Boek
Locatie: Antwerpen
Vijftig meiden tussen 14 en 26 jaar uit Nederland en België beschrijven in korte bijdragen wat er gebeurt wanneer
je erachter komt dat je op meiden valt

Meneer Ibrahim en de bloemen van de koran
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
In het Parijs van de jaren zestig van de vorige eeuw raakt Momo, een joods jongetje van twaalf jaar, bevriend met
de oude Arabische kruidenier in de rue Bleue. Er ontrolt zich een prachtig verhaal dat de grenzen van de religies
overstijgt.

Meneer Teddy en zijn beren
Boek
Locatie: Antwerpen
Meneer Teddy woont in een groot wit huis, met een park eromheen. Elke dag gaat meneer Teddy er wandelen.
Samen met zijn lievelingsbeer Fred. En elke avond voor het slapengaan vertelt meneer Teddy een verhaal. Aan
Fred en aan de andere beren. Veertien beren in totaal. Op een dag stapt Pina Pin voorbij. Zoals elke morgen is ze
op weg naar haar werk. En zoals elke morgen kijkt ze boos. Als Pina meneer Teddy en zijn grote witte huis zite, wil
ze met hem trouwen. Maar meneer Teddy heeft enkel oog voor zijn beren

Menos Minas
Spel - Spoor Zes
Locatie: Gent, Hasselt
In dit spel kruip je als ploeg in de huid van een team ontginners. Julie opdracht: kostbare grondstoffen opdiepen
en invloedkaarten bemachtigen. Het ontginnen op zich is vrij eenvoudig. De echte uitdaging komt pas daarna: de
opbrengst eerlijk verdelen onder alle betrokken partijen. ‘Kom op voor je rechten’ is daarbij de boodschap. Zorg
dat je sterk staat in onderhandelingen met overheidsambtenaren en multinationals.

Mens in weer en wind
Boek - Als leven lijden is: gedichten
Locatie: Mechelen
Gaat het om lijden, dan betekent dichten voor Bouma: zin geven, toch nog zin

Mens van God, God van mensen
Boek - Leuvense theologen in gesprek met kardinaal Danneels
Locatie: Mechelen
Het boek huldigt de kardinaal naar aanleiding van "25 jaar kardinaal". Het gaat in op inzichten die de kardinaal
dierbaar zijn en biedt de lezer een staalkaart van het actueel theologisch denken. Het centrale thema is de
liefdesrelatie tussen God en de mens.

Mensen in de Bijbel
Boek
Locatie: Hasselt

Mensen van de weg
Boek - die men christenen noemt
Locatie: Hasselt
Dit boek gaat over een weg, de weg van ons leven

Mensen van de weg
Boek - bidden als pelgrim
Locatie: Brugge
Handig boekje om mee te nemen op pelgrimstocht. Het bevat tal van gebeden & bezinningen voor onderweg.

Mensen van grond en licht: zangen van Herman Verbeek
Boek
Locatie: Geen.
Dit is een bundel nieuwe zangen, om te lezen, te mediteren én dan te zingen - thuis, in gemeenten, in leerhuis,
viering, dienst. Zangen voor nieuwe tijden en getijden... Herman Verbeek verbindt, in zijn werk als priester en
politicus, en in de teksten die daaruit ontstaan, gebed en daad, contemplatie en confrontatie, mystiek en verzet.
Zijn zangen zijn een brug daartussen. Ze zijn buitenshuis opgedaan maar binnenskamers ontstaan ('Al schrijvend
zing ik...') en gerijpt in leerhuis en liturgie. Ze zijn gestencild, gezongen, geliefd geworden en tenslotte in deze
bundel verzameld. Zoals de mystici deden, plaatst Herman Verbeek commentaren bij zijn liederen. Het zijn korte
meditaties die je bij de hand nemen en naar de ruimte leiden waarin de liederen zijn geboren. Zo weet je als lezer
wat de zanger bewogen heeft en deel je in de contemplatie achter de ogenschijnlijk eenvoudige taal. Zingen uit de
bundel is zingen over jezelf en je dieptste hoop.

mensenrechten educatiepakket
Themakoffer
Locatie: Mechelen
HET PAKKET BEVAT DE VOLGENDE HANDLEIDING EN AUDIOVISUELE HULPMIDDELEN EN BOEKJES:
DE BRENG MENSENRECHTEN TOT LEVEN docentenhandleiding
De docentenhandleiding is een complete gids voor de invoering van het mensenrechtencurriculum. Het bevat
lesplannen, een korte geschiedenis van mensenrechten, de complete tekst van De Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens, ideeën voor activiteiten en een verklarende woordenlijst. Documenten en rapporten van
mensenrechtenorganisaties zijn ter referentie bijgevoegd.
HET VERHAAL OVER MENSENRECHTEN DOCUMENTAIRE
In deze inspirerende film worden mensenrechten gedefinieerd aan de hand van hun geschiedenis, ontwikkeling en
de stand van zaken in het heden. Vrijwel iedereen is wel bekend met de term “mensenrechten”, maar het belang
van mensenrechten wordt niet altijd volledig onderkend. Het Verhaal over Mensenrechten gaat over de
geschiedenis van de mensenrechten, die uiteindelijk resulteerde in dat ene handvest waarin alle rechten
beschreven staan: De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Met het oog op de grimmige realiteit van
mensenrechtenschendingen wereldwijd, maakt deze film duidelijk waar mensenrechten moeten beginnen om een
essentiële verandering in de wereld tot stand te brengen.
24 EXEMPLAREN VAN HET BOEKJE HET VERHAAL OVER MENSENRECHTEN
Het boekje bij de film Het Verhaal over Mensenrechten geeft elementaire informatie over de mensenrechten en
schetst een beeld van de ontwikkelingen in de geschiedenis die geleid hebben tot ons moderne
mensenrechtensysteem. De lezer maakt kennis met de belangrijkste mensenrechtenverdragen en krijgt tips over
hoe hij de mensenrechten in zijn eigen directe omgeving kan promoten.

Menslief ik hou van je
Boek
Locatie: Hasselt

Menslief, ik wens je vrede en alle goeds
Boek
Locatie: Antwerpen, Gent
Een bundeling van bezinningsteksten in de vorm van een jaarboek, met een tekst voor elke dag: korte
levensimpulsen, zonnestralen die licht in het donker van het leven kunnen brengen

Merktekens
Boek
Locatie: Geen.

Met andere woorden
Boek - Klein liedboek voor kinderen
Locatie: Mechelen
Het boekje bevat 33 nieuwe bijbelliederen. Ze handelen over vrede en recht , over liefde en dromen. Ze zijn
geschikt voor scholen, kinderkerk en huisgezin.

Met de adem van tederheid
Boek
Locatie: Brussel
In dit boek zijn teksten omtrent gevoelens en emoties verwoord. Het is zowaar je eigen levensverhaal.

Met de dood voor ogen
Boek - zelfmoordgedrag bij jongeren
Locatie: Geen.
Jaarlijks maken in ons land tientallen jongeren een einde aan hun leven. Waarom overweegt iemand om uit zijn
prille leven te stappen? Hoe kan men zelfmoordgedachten bij jongeren herkennen? Wat valt eraan te doen? Op
welke manier kan men op school adequaat omgaan met zelfmoordgedrag van leerlingen? EÃ©n ding staat vast: dit
probleem mag men vooral niet minimaliseren.

Met de Kerk het jaar rond
Audiovisueel
Locatie:

Met de Kerk het jaar rond
Boek
Locatie:

Met duizend blote ogen
Boek - 236 gedichten
Locatie: Antwerpen
Een selectie uit meer dan 1500 dichtbundels, verschenen na 1990. Gedichten over familie, groeipijnen, verliefde
liefde, in de groei, school, . Een dichtbundel samengesteld op maat voor jongeren vanaf 12 jaar. Hun leefwereld
wordt door treffend gevat door vele bekende dichters en door onbekend talent.

Met gekleurde billen zou het leven gelukkiger zijn
Boek - 250 onvergetelijke gedichten
Locatie: Mechelen
Bloemlezing van 100 bekende dichters. De auteur richt zich met dit boek voor het eerst tot jongeren.

Met God in de woestijn
Boek - Bijbelstudies over Mozes en de tabernakel
Locatie: Mechelen
Bijbelstudies en gespreksvragen over het leven van Mozes en zijn relatie met de God van Israël.

Met God op de tong
Boek - Ver-antwoord spreken over God
Locatie: Hasselt
Spreken over God, vanuit welke bezieling, in welk kader, onder welke vormen

Met hart en ziel
Audiovisueel - Liedjes voor het Heilig Vormsel
Locatie:

Met hart en ziel
Boek - Viering met naamopgave
Locatie:

Met hart en ziel: Teksten- en partiturenboekje
Boek
Locatie: ,

Met hart en zinnen
Boek
Locatie: Antwerpen
Leven met hart en zinnen is één van de grote thema's van Anselm Grün. In dit boek zijn zijn mooiste teksten
bijeengebracht - voor elke dag één. Wie hem volgt komt in harmonie met zichzelf, gaat de rijkdom van het gewone
leven met nieuwe ogen aanschouwen en komt met meer vertrouwen in het leven te staan. Spiritualiteit is voor
hem een vorm van leven die zich niet alleen in het hoofd afspeelt, maar die ook een heel concrete vorm van leven
is. Eén van zijn centrale begrippen is de benedictijner 'humilitas', de deemoed, de moed om af te dalen in je eigen
werkelijkheid om op die manier op te stijgen naar God.

Met heel je lichaam
Boek - Zo kan je bidden
Locatie: Mechelen
Bij kleine kinderen zeker, maar ook bij grotere kinderen zijn lichaamshouding, woorden en gedachten nog één
geheel. Waarom zou je dan niet bidden met heel je lichaam?

Met iemand als jij...
Boek - Samen de eerste communie voorbereiden
Locatie: Gent
In 10 stappen wordt uitgewerkt hoe wij met Jezus als vriend kunnen komen tot een feestviering waar er plaats is
voor iedereen.

Met kinderen het woord vieren jaar A
Boek - Handboek bij de zondagsevangeliën Jaar A
Locatie: Mechelen, Gent
Dit handboek bij de zondagsevangeliën wil ouders, pastorale werkers, ... ondersteunen om met de kinderen erbij
het Woord te vieren: thuis, in de kinderwoorddienst en in de Eucharistieviering. In dit boek vind je suggesties om
ook een moeilijk evangelie te vertellen zodat de kinderen toch een gedachte ervan kunnen bewaren.

Met kinderen het woord vieren jaar B
Boek - Handboek bij de zondagsevangeliën: jaar B
Locatie: Mechelen, Gent
Dit handboek bij de zondagsevangeliën wil ouders, pastorale werkers, ... ondersteunen om met de kinderen erbij
het Woord te vieren: thuis, in de kinderwoorddienst en in de Eucharistieviering. In dit boek vind je suggesties om
ook een moeilijk evangelie te vertellen zodat de kinderen toch een gedachte ervan kunnen bewaren.

Met kinderen het woord vieren jaar C
Boek - Handboek bij de zondagsevangeliën: jaar C
Locatie: Mechelen
Dit handboek bij de zondagsevangeliën wil ouders, pastorale werkers, ... ondersteunen om met de kinderen erbij
het Woord te vieren: thuis, in de kinderwoorddienst en in de Eucharistieviering. In dit boek vind je suggesties om
ook een moeilijk evangelie te vertellen zodat de kinderen toch een gedachte ervan kunnen bewaren.

Met kinderen het woord vieren Supplement jaar A
Boek - Voor ouders, gezinsmis, kinderwoorddienst en club
Locatie: Mechelen
Supplement bij het ´Handboek bij de zondagsevangeliën Jaar A. Dit boek bevat 8 uitgewerkte vieringen voor
kerkelijke hoogdagen, bij elk zondagsevangelie uit de A-cyclus een spiegelverhaal, alternatieve thema´s voor
gezinsvieringen en extra illustraties om te copiëren.

Met mijn ziel onder de arm
Boek - Tussen welkom heten en afscheid nemen
Locatie: Mechelen
Aan de hand van stappen in de verliescirkel neemt Riet Fiddelaers-Jaspers je mee op het gebied van verlies en
rouw. Het gaat over verschillende vormen van verlies : door de dood, door echtscheiding, van werk, van
gezondheid of van een ideaal. In dit boek wordt duidelijk hoe onlosmakelijk liefde en rouw met elkaar verweven
zijn.

Met open armen
Boek - communieboekje 1
Locatie: Mechelen
Doeboekje voor de eerste communie, geschikt voor het eerste leerjaar.

Met open armen - 1
Boek - communieboeje 1
Locatie: Mechelen

Met open armen - 2
Boek - Communieboekje 2
Locatie: Mechelen

Met open armen: communieboekje 2
Boek
Locatie: Mechelen
Werkboek voor de eerste communie, geschikt voor het tweede leerjaar

Met open armen: handleiding eerste leerjaar
Boek
Locatie: Mechelen
Voorbereiding op de eerste communie in het eerste leerjaar. Handleiding voor de leerkracht

Met open armen: Handleiding tweede leerjaar
Boek
Locatie: Mechelen
Voorbereiding op de eerste communie voor het tweede leerjaar : handleiding voor de leerkracht

Met open handen
Boek - Notities over het gebed
Locatie: Mechelen
De notities in dit boekje zijn een voorzichtig zoeken naar de kern van het bidden.

Met Petrus op weg
Spel
Locatie: Mechelen, Gent
In dit ladderspel volgen we de weg, die de apostel Simon-Petrus doormaakte :
Het eerste deel -kriskras - laat ons Petrus volgen vanaf het ogenblik dat Jezus hem roept tot aan de verrijzenis,
waar Jezus hem vraagt : ´Petrus, houdt ge van mij?´.
In het tweede deel - vooruit! - vinden we Petrus terug in Jeruzalem op Pinksterdag, samen met de andere
apostelen. We volgen hem tot in Rome.

Met rituelen het leven spelen
Boek - Initiatie, welkom, dank, verzoening, feest
Locatie: Antwerpen, Gent
Rituelen zijn zo oud als de mens. Geen mens leeft zonder rituelen. Belangrijke gebeurtenissen of waardevolle
ervaringen zetten wij meer luister bij met rituelen, die kleur, afwisseling, diepte en verrukking kunnen brengen. Ze
leggen de nadruk op wat mensen blij of gelukkig maakt, op wat ze treft of ontroert. Dit boek wil de lezer
binnenleiden in de wereld van rituelen rond vijf grote thema's: initiatie, verwelkoming, dank, verzoening en feest.
Na een inleiding die moet toelaten de rituelen te herkennen of opnieuw te ontdekken, volgens zorgvuldig gekozen
leesteksten, liederen, gedichten, gebeden en cursiefjes die elk thema uitvoerig en op boeiende wijze toelichten.
Tenslotte biedt het ook talrijke suggesties die een aanzet betekenen of inspirerend werken bij het zelf opstellen van
rituelen. Hierbij komen zowel kinderen, tieners als ouderen aan bod. 'Met rituelen het leven spelen' is een vervolg
op 'Leven van symbolen' (1982). Het koppelt de wondere wereld van de rituelen aan levenservaringen die erom
vragen zich in het hart van jongeren én ouderen vast te zetten. Het leert ons bovendien ontroerende en
overgetelijke momenten in ons leven dieper te ervaren en te waarderen

Met rituelen het leven spelen
Boek
Locatie: Brussel

Met veelvouden elkaar omsluiten
Boek - Poëzie over vriendschap en liefde
Locatie: Mechelen
180 gedichten voor allen die verder willen lezen dan voor de hand liggende gevoelens en beelden. De gedichten
zijn geschreven door jongeren.

Meter van Barmhartigheid
Spel
Locatie: Hasselt

Methodieken KSJ KSA VKSJ
Boek
Locatie: Mechelen
- Meningsvorming beogen
- Informatie verzamelen
- Audio- en/of visuele middelen
Als er in de groep openheid is voor echte communicatie, zullen de beschreven methodieken een gunstig effect
hebben.

Methodiekenmap
Boek
Locatie: Hasselt
In dit document vind je een reeks methodieken om elkaar beter te leren kennen bij het begin van een cursus :
Kennismaking - Peilen van de beginsituatie - Evalueren - Expressie - Informatieve spelen - Gesprekstechnieken.

Methodiekenreeks
Boek
Locatie: Mechelen
Reeks van 5 methodiekenbundels, over volgende onderwerpen :
1 Kennismakingsspelen
2 Brainstorming
3 Ontmoeting en groep vormen
4 Eigenheid van jongeren
5 Vieren

Mie, Mo & co
Spel - Allemaal anders, allemaal gelijk
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Brugge
We hebben allemaal wel iets dat ons anders maakt dan de anderen. Niemand is hetzelfde, niet uiterlijk en niet
innerlijk, gelukkig maar. Een wereld vol Miekes (zonder Mokes) zou nogal eentonig zijn! Dit spel bestaat uit kaarten
waarmee je verschillende kaartspelen kan spelen, allemaal over diversiteit. Daarnaast zitten er ook groepsspelen in
over datzelfde thema. Een aanrader, ook voor kleine spelen tussendoor!

Mijn eerste bijbel
Boek - Voor kinderen vanaf 6 jaar.
Locatie: Gent
In dit boekje staan veel verhalen over Jezus, met prachtige tekeningen. Ze zijn bedoeld voor kinderen van vandaag
om Jezus beter te leren kennen.

Mijn eerste Bijbel en gebeden
Boek
Locatie: Mechelen
Box met daarin 2 boekjes : ´Mijn eerste gebeden´, en ´Bijbel voor de allerkleinsten´. Deze kleurrijk geïllustreerde
boekjes zijn bedoeld om voor te lezen aan kleuters.

Mijn eerste bijbel: Het Oude Testament
Boek
Locatie: Gent
Met deze kleuterbijbel worden gelovige ouders geholpen om hun kijk op God, mens en wereld aan de kleinsten
door te geven. Zij vinden hier belangrijke fragmenten uit het Oude Testament in een leuk samenspel van prent,
kernwoord en verhaal.

Mijn eerste communie
Boek - Gebeden voor het leven
Locatie: Mechelen
Eenvoudige gebeden voor kinderen, met als thema's : eucharistie, geloof, hoop en liefde, vergeving, vertrouwen,
kind zijn van God.

Mijn eerste communie (CD)
Audiovisueel - zingen voor Jezus
Locatie: Mechelen, Gent
CD met 18 liedjes voor de eerste communie

Mijn eerste communie (Handleiding)
Boek - handleiding
Locatie: Mechelen
Deze uitgebreide handleiding sluit aan bij het werk- en doeboekje Mijn eerste communie en omvat didactische tips,
oplossingen, communievieringen, teksten en partituren van liedjes ...

Mijn eerste communie (Werk- en doeboekje)
Boek - Werk- en doeboekje
Locatie: Gent
Werk- en doeboekje dat kan gebruikt worden bij de voorbereiding op de eerste communie

Mijn eerste gebeden
Boek - Eenvoudige gebeden voor jonge kinderen
Locatie: Mechelen
Eenvoudige gebeden voor jonge kinderen het hele jaar door, de hele dag door

Mijn eerste Kerstfeest
Boek - Kerstverhalen voor de allerkleinsten
Locatie: Mechelen
Tien mooie verhalen rond Kerst om aan jonge kinderen voor te lezen.

Mijn eerste paasverhaal
Boek
Locatie: Mechelen
Het verhaal van Jezus die Jeruzalem in reed op een ezel. De juichende menigte om hem hen. Het verhaal van zijn
kruisiging en het blijde nieuws van zijn opstanding uit de dood.

Mijn engel
Spel
Locatie: Hasselt
Deze verzameling methodieken wil jongeren laten ervaren wat een engel voor hen kan betekenen en roept hen op
om te ervaren wat het betekent om zelf een engel te zijn voor iemand aan de hand van kaartjes met allerlei
beschrijvingen van engelen. Het doet je stilvallen bij elkaars kwaliteiten en laat vriendschappen groeien.…
Leeftijd: 14+
Aantal spelers: 6-14 spelers
Duur: 30-180 min

Mijn Galilea, mijn eigen mensen
Boek
Locatie: Gent
In dit boek wordt onderzocht hoe de omgeving, de taal en de politieke situatie in zijn tijd, het optreden van Jezus
hebben bepaald. Op het einde van elk hoofdstuk staan enkele vraagjes als zelfstudie.

Mijn God
Boek - Veertig geloofsmomenten...
Locatie: Geen.
De teksten in dit boek gaan over God en zijn aarde, over God en zijn mensen. De veertig hoofdstukken zijn
evenzoveel stappen op de weg van het geloof.
Hans Bouma vertelt zijn verhaal in 40 hoofdstukken. Steeds zet hij in met een stuk proza; vervolgens klinken er
psalmen (opnieuw verwoord door de auteur) en andere expressies: gebeden, gedichten of liederen.

Mijn God...waarom?
Boek - korte meditaties
Locatie: Antwerpen, Mechelen
over het christelijk geloof en de zin van het leven

Mijn grote vriend
Boek - Lees- en voorleesboek over Jezus
Locatie: Mechelen, Gent
Jezus is de grootste vriend van Robbe en Jolijn. Mag Hij ook jouw vriend zijn?

Mijn herinneringsboek
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Een werkboek rond verdriet, dat een beetje troost kan brengen

Mijn kerk is de straat
Boek
Locatie: Brugge
Guy Gilbert is met zijn leren jack en zijn lange, grijze haar ongetwijfeld Frankrijks meest bekende priester. En na
zijn indrukwekkende bezinning tijdens het huwelijk van prins Laurent wordt hij ook in België op handen gedragen.
Hij werkt nu al veertig jaar als priester temidden van de meest marginale jeugd in Parijs en vangt in de Provence
jongeren op die door iedereen opgegeven zijn. Dit boek is een aangrijpend boek waarin hij schrijft over zijn geloof,
zijn leven, de kerk en zijn asfaltjeugd.

Mijn kind is dood
Boek - Leven tussen verdriet en troost
Locatie: Mechelen, Gent
Naar aanleiding van het 20 jarig bestaan van de vereniging ouders van een overleden kind (OVOK) wordt dit boek
uitgegeven. Het bevat een verzameling betekenisvolle teksten van verschillende personen, geweven rond vier
thema's: verdriet, rouwverwerking, troost en verder leven

Mijn kleine prentenbijbel
Boek
Locatie: Gent
De bijbel komt tot leven voor de allerjongsten (2-6 jaar) met 26 bekende verhalen, omlijst door schitterende
illustraties.

Mijn lief zegt
Spel
Locatie: Geen.
Mijn lief zegt... is een methodiek om in gesprek te gaan rond relaties. Het maakt verschillende onderwerpen
bespreekbaar.
De uitwerking is gebaseerd op een methodiek beschreven in de werkmap Goede Minnaars.

Mijn mooiste kinderbijbel
Boek
Locatie: Mechelen
Oude en Nieuwe Testament

Mijn troostende IK
Boek - Kwetsbaarheid én kracht van rouwende jongeren
Locatie: Hasselt, Antwerpen
Dit boek gaat over jongeren tussen 12 en 20 jaar die een groot verlies hebben geleden. Centraal staat de vraag
wat rouw voor deze jongeren betekent. Ouders, docenten en hulpverleners krijgen in dit boek
achtergrondinformatie en handreikingen voor begeleiding. De auteur laat de jongeren zelf uitgebreid aan het
woord.

Mijn vader is een Wolkenman
Boek
Locatie: Mechelen
Een ontroerend en troostrijk verhaal voor kinderen vanaf 5 jaar. Bolle is vijf jaar als zijn vader doodgaat. Samen
met zijn moeder probeert Bolle eraan te wennen dat zijn vader er niet meer is.

Mijn vader zegt dat wij levens redden
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit is een bijzonder poëtisch, gevoelig en intrigerend verhaal over de groeipijnen van een tienermeisje, haar
herinneringen en haar dromen voor de toekomst.
Over zinloosheid en uitzichtloosheid, de donkere kant in de mens.

Mijn ziel keert zich stil tot God
Boek - Meditaties bij de Psalmen
Locatie: Mechelen
In dit boek zijn 14 meditaties opgenomen die Bonhoeffer heeft uitgesproken of geschreven. De Psalmen stonden
altijd centraal in zijn leven en in de colleges die hij gaf.

Mikado
Spel
Locatie: Hasselt, Mechelen
Reuzen-mikado om te spelen in de jeugdbeweging of op kamp.

Milieuwerkdoos
Spel
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Brugge
De milieuwerkdoos is een spel met ideeën en tips om
een kamp meer milieuvriendelijk te maken.

Mimürfel, Mime Teerling
Spel
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Gent
Een ´mimürfel´is een dobbelsteen met op elke zijde een mimiek : de vrolijke, de optimistische, de besluitloze, de
verbaasde, de pessimistische en de besluitloze. Het spel werkt rond humeur, karakter en gevoelens en heeft ruime
mogelijkheden.

Mindfulness
Boek - In de maalstroom van je leven
Locatie: Antwerpen
Mindfulness leert je hoe je de rust en helderheid kunt opzoeken in jezelf.
Het geeft je de vrijheid goed om te gaan met de onrust, zonder jezelf er in te verliezen.

Mindfulness voor je kids
Boek
Locatie: Mechelen
Dit boek introduceert kinderen op een speelse manier in de wereld van mindfulness, aan de hand van een verhaal
en aangepaste oefeningen. Zo kunnen kinderen de eerste stappen zetten naar meer rust en harmonie in hun leven.

Mindfulness voor jongeren
Boek
Locatie: Mechelen
Mindfulness is een wetenschappelijk onderbouwde meditatie- en aandachtstechniek die ook voor jongeren zinvol
kan zijn. Aan de hand van een praktisch achtstappenplan toont dit boek hoe mindfulness een weg kan zijn naar
betere concentratie, meer zelfvertrouwen, minder piekeren en een sterker zelfwaardegevoel.

Mini-Frappant
Spel
Locatie: Gent
Is een informatief spel over vooroordelen. Tijdens het spel proberen de deelnemers zich een beeld te vormen van
een specifiek personage. Het gaat er in dit spel niet om de (voor)oordelen van de spelers te bespreken of in vraag
te stellen, maar om een idee te krijgen hoe en waarom vooroordelen en stereotypen ontstaan.

Mirakel te Maredsous
Boek
Locatie: Mechelen
Striphoek over het leven van de goedlachse, Ierse en zalige Dom Columba (Joseph) Marmion -Benedictijn. Hij
bracht zijn bezielend leven grotendeels in België (Wallonië) door. Met een respectvolle humor wordt zijn leven in
een aantal sleutelzinnen geschetst. Het stripverhaal doet ons een dynamische en aantrekkelijke persoonlijkheid
ontdekken.

Misdienaar worden, iets voor jou?!
Boek - een reflectie voor begeleiders
Locatie: Hasselt
In deze brochure voor begeleiders en verantwoordelijken van misdienaars gaan we aan de slag rond de centrale
vraag: Hoe werven we misdienaars en op welke manier brengen we misdienaars als vriendengroep buiten de
liturgie samen?

Misdienaarsdag 2012
Boek
Locatie: Hasselt
Het boekje met het verloop en de viering van de succesvolle misdienaarsdag in het teken van koning David die
plaatsvond op 18 mei 2012 in en rond de Achelse kluis.

Misdienaarsgids
Boek
Locatie: Mechelen, Brussel, Gent, Hasselt
Dit boekje, geschreven voor jonge misdienaars, legt uit wat een misdienaar zoal doet en vertelt over het hoe en
waarom. Het geeft ook een dieper inzicht in de eucharistie en in het ´misdienaar-zijn´.

Misdienaarskit
Spel
Locatie: Hasselt
3 werkvormen die een uitgelezen kans bieden om op een speelse wijze toch inhoudelijk aan de slag te gaan met
een groepje misdienaars. Helemaal kant en klaar staan ze volledig ten dienste van de begeleiders en de
misdienaars. De misdienaarskit bevat: 1 mapje met handleiding Miss en Misterdienaar Quiz ; 1 mapje Bronmemory ; 1 mapje Heilig Kwartet ; 1 CD ; 56 kwartetkaarten met afbeeldingen van 14 heiligen ; 24 blauwe
kaartjes (12 actie en 12 even bevragen). Veel speelplezier !

Misdiensaarsdag 2012
Boek
Locatie: Geen.
Het boekje met het verloop en de viering van de succesvolle misdienaarsdag in het teken van koning David die
plaatsvond op 16 mei 2012 in en rond de Achelse kluis.

Missaal: jaarcyclus A
Boek - Lezingen, gebeden en gezangen voor zon- en feestdagen
Locatie: Mechelen, Gent
Deze missaal bevat 219 nieuwe zondaglezingen, alle eucharistiegebeden voor zon- en feestdagen, de doopliturgie,
de vormselliturgie, het boetesacrament, de huwelijksliturgie, de liturgie voor zieken, de uitvaartliturgie en 167
liederen.

Missaal: jaarcyclus B
Boek - Lezingen, gebeden en gezangen voor zon- en feestdagen
Locatie: Mechelen, Gent
Dit missaal bevat nieuwe zondaglezingen, alle prefaties en eucharistiegebeden voor zon- en feestdagen, liederen
en psalmgebeden.

Missaal: jaarcyclus C
Boek - Lezingen, gebeden en gezangen voor zon- en feestdagen
Locatie: Mechelen, Gent
Dit missaal biedt u: de liturgische kalender, misteksten, teksten voor de viering van de sacramenten en van de
Goede Week, en liederen. Er zijn nieuwe eucharistiegebeden, nieuwe oraties, nieuwe lezingen iedere zondag uit
Gods woord.

Misschien wisten zij alles:214 verhalen over de eekhoorn en de
andere dieren
Boek
Locatie: Hasselt

Misschien wisten zij alles:Alle verhalen over de eekhoorn en de
andere dieren
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Meer dan 313 verhalen over de eekhoorn en de mier en da andere dieren uit het bos. Verhalen die je steeds
opnieuw wilt lezen omdat je die dieren niet kunt vergeten

Missen in moeilijk
Boek
Locatie: Mechelen
Als iemand er niet is, begint het gemis. Soms voor altijd. Soms met verdriet. Soms bijna niet.
Drie verhalen over de tijd na het afscheid. Voor kinderen van 7 - 10 jaar.

Missing you
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
boekje door jongeren voor jongeren met een verlieservaring. Er wordt beschreven wat rouw is, wat de taken in het
rouwproces zijn en alle gevoelens die daarbij horen. Ze schrijven over zichzelf en over wat troost kan bieden.

Missio 2006
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
Beeldverslag van de eerste editie van ´Missio in alle kleuren´, in 2006, een dag waarop meer dan 2000
vormelingen uit het vicariaat Vlaams-Brabant samen kwamen in Mechelen voor een dag vol verrassingen.

Missio 2007
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
Beeldverslag van de tweede editie van ´Missio in alle kleuren´, in 2007, een dag waarop meer dan 3000
vormelingen uit het vicariaat Vlaams-Brabant&Mechelen samen kwamen in Mechelen voor een dag vol
verrassingen.

Missio 2008
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
Beeldverslag van de derde editie van ´Missio in alle kleuren´, in 2008, een dag waarop meer dan 3500 kinderen
die zich voorbereiden op de plechtige geloofsbelijdenis samen kwamen in Leuven voor een dag vol verrassingen.

Moe van het moeten kiezen
Boek - Op zoek naar een spiritualiteit van de zelfbeschikking
Locatie: Antwerpen, Gent
In hun boek tonen de auteurs hoe het anders kan als de mens opnieuw de band kan leggen met de bronnen van
zijn religieuze zingeving en met zijn sociale omgeving, dan kan hij gemakkelijker omgaan met het overaanbod van
keuzes en prikkels.

Moe van het moeten kiezen
Boek - Op zoek naar een spiritualiteit van de zelfbeschikking
Locatie: Hasselt

Moet ik nu huilen?
Boek - Rouw bij kinderen en jongeren met een stoornis binnen het autismespectrum
Locatie: Antwerpen
Dit boekje geeft uitleg over autisme en autistische stoornissen en gaat in op wat dood en rouw betekent voor deze
kinderen. Het kan ouders en begeleiders helpen bij de begeleiding.

Moet je horen
Boek - De kinderbijbel van Nico ter Linden
Locatie: Hasselt
De drie boeken 'Koning op een ezel', 'Het land onder de regenboog' en 'De profeet in de vis' vormen samen de
complete kinderbijbel 'Moet je horen' verteld door dominee Nico ter Linden, die weet wat vertellen en verhelderen
is. Hij schrijft op zo’n manier dat de bijbel opnieuw het verhalenboek wordt dat het ook werkelijk is. Stuk voor stuk
zijn het spannende en fascinerende vertellingen, voor kinderen maar ook voor volwassenen.
Nico ter Lindens ‘kinderbijbel’ maakt van de bijbel een aanstekelijk en begrijpelijk boek, voor jong en oud. De even
kleurrijke als eigenzinnige illustraties van Ceseli Josephus Jitta voegen een dimensie toe en versterken de kracht
van de tekst met originele beelden.

Momenten van stilte
Boek
Locatie: Antwerpen
In dit miniboekje vind je een kleine verzameling ideeën van wetenschappers, schrijvers, politici en filosofen. Zij
zochten het geheim van de inspiratie in door henzelf gecreëerde momenten van stilte

Mond vol tanden
Boek - Leren omgaan met seksueel getinte situaties in het jeugdwerk
Locatie: Mechelen
Als leider of leidster in een jeugdbeweging krijg je vroeg of laat te maken met relaties en seksualiteit. Het is niet
altijd eenvoudig om goed te reageren op zo'n onverwachte situaties. Nochtans is je reactie wel van belang. In
'mond vol tanden' vind je hiervoor de nodige achtergrond en een werkvorm, op maat van jeugdbewegingen, om
samen met je medebegeleiding te leren reageren

Morgen is hij weg
Boek
Locatie: Antwerpen
De ouders van Lena gaan scheiden. Do Van Ranst helpt Lena om de vragen in haar hoofd op een rijtje te zetten.
Een warm, droef en tegelijk ook blij verhaal. Over houden van en afscheid nemen.

Morgen... in de verte
Boek - Een Kerk van mensen
Locatie: Mechelen
Dit boek gaat over een kerk van mensen die zichzelf willen zijn, mensen die zelf uitmaken wat ze geloven en hoe
ze zich willen verhouden met de kerk. De auteurs schetsen een kerk met een spiritueel aanbod, waar bidden en
recht doen, eredienst en diaconaat samen de kern uitmaken.

Mosterdmap
Boek - Methodiekenbundel voor jeugdverenigingen
Locatie: Antwerpen
Map met werkvormen om met jongeren te werken rond: gevoelens, relaties, verdriet en afscheid, geweld,
verschillen, geloof, persoonsontwikkeling ..

Mosterdzaadjes
Boek - Werkboek voor jeugdpastoraal
Locatie: Brussel
Hoe is de Jeugddienst ontstaan en nadien gegroeid? Deze bundeling van Mosterdzaadjes is bedoeld voor pastoraal
verantwoordelijken die zich in het jeugdpastoraal willen engageren en wil hen ook voldoende achtergrond geven.
Het theoretische deel wordt aangevuld met voorbeelden uit de praktijk.

Mother Mary Oracle
Boek - Guidebook
Locatie: Geen.
ENGELSE UITGAVE
Protection, Miracles and Grace of the Holy Mother.
I have many names and faces.
Beyond those names and faces, I am your loving mother always.
I come to you in light and darklness, through joy, and even my beloved, through loss and tradegy.
I am always your loving mother. I am seeking you.
If you know this, then great peace and spiritual power shall be yours and you will help me bring love in this world.
Remember me. I am your loving mother always.
Experimenteer met de kaarten leggen waarbij je Moeder Maria aanroept.
Drie verschillende werkvormen in boekje.
Er zijn verschillende prenten/tekeningen van verscheidene Maria's bijvoorbeeld: Marie van de Barmhartigheid,
Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, Maria moeder van Christus, de zorgzame Maria,...
Barmhartigheid/heilig hart/

Mother Mary Oracle
Spel
Locatie: Hasselt
Moeder Maria houdt van iedereen! Zij gidst ons doorheen het leven.
Deze kaarten zijn zeer mooi geïllustreerd en tonen de verschillende genezende eigenschappen van Maria. Heb je
een vraag aan haar, stel ze met behulp van deze kaarten en ontvang jouw antwoord.

Motieven deel 5 : beelden en symbolen
Boek
Locatie: Mechelen
Catechesebundel voor 10-12 jarigen. In deel 5 gaat het over beelden en symbolen, die in de bijbel gebruikt worden
: hand, licht, boom, water en duif.

Mozes Memory
Spel
Locatie: Gent
Op een aangename en speelse manier meer te weten komen over Mozes en dit door middel van een memory spel
en een bundeltje met opdrachten rond de geboorte van Mozes, de opdracht van Mozes, de uittocht uit Egypte en
het samenleven in de woestijn.

Mr. Nobody
Audiovisueel
Locatie: Mechelen, Gent
Als je niet kiest blijft alles mogelijk.

Mundopolie
Spel
Locatie: Antwerpen, Gent
Mundopolie is een bordspel waarin de spelers boeren uit Peru worden. Het doel van het spel is akkers verwerven en
proberen te leven met de opbrengst van deze akkers.

Muzikaal Spelenboek
Boek - 101 muziek- en geluidsspelletjes voor kinderen van 6 - 16 jaar
Locatie: Hasselt, Mechelen
In een informatief gedeelte worden doelstellingen en uitgangspunten besproken, en worden didactische tips
gegeven. In een didactisch gedeelte worden de uitgewerkte muziekspelen onderverdeeld in 9 categorieën.

Mystiek van de dood
Boek
Locatie: Antwerpen
In dit boek schrijft Dorothee Solle over haar eigen confrontatie met en voorbereiding op de dood. Het is een
fragment zoals ieder mensenleven een fragment is. Wie dit boek leest ervaart dat haar bijzondere en vurige
hartstocht voor het leven, zelfs niet in haar laatste momenten kon worden uitgeblust

Na aan het hart
Boek - Dierenverhalen vol vriendschap
Locatie: Antwerpen
Dierenverhalen over vriendschap

Na de dood
Boek - De harde noten van het verrijzenisgeloof
Locatie: Mechelen
Het boek brengt de strekking van de draagkracht van verrijzenisgeloof in kaart. Dit gaat niet zomaar aan de dood
voorbij. Alles heeft van doen met een God in wiens naam de aanspraak van de dood wordt aangeklaagd.

Na de schriften
Boek - De autobiografie van de Joodse historicus Flavius Josephus
Locatie: Mechelen
Het boek geeft inzicht in de machtsstrijd tussen joodse groeperingen in het eerste jaar van de opstand tegen de
Romeinen.

Naam die zin is van ons Leven
Boek - De rode draad in ons engagement
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Hasselt
Bezinningsteksten en gebeden van Carlos Desoete gebundeld in een boek n.a.v. zijn 25-jarig priesterjubileum.

Naar de overkant
Boek - Liederen bij doopsel, eerste communie, vormsel e.a.
Locatie: Mechelen
Liedbundel voor kinderen. Van elk lied wordt behalve de partituur, ook de nodige uitleg gegeven (bronvermelding,
bijbelvindplaats, leeftijd, gebruik in liturgie en catechese,...).

Naar een nieuwe horizon
Boek - Een werk- en herinneringsboek voor jongeren
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Dit boek is geschreven voor jongeren die in hun leven een verlies ervaren hebben. Ze maakten de scheiding van
hun ouders mee of het overlijden van iemand om wie ze geven. Dit is een doe-boek waar rouwende jongeren van
ongeveer 12 tot 18 jaar, herinneringen in kunnen vastleggen en gevoelens in kwijt kunnen, ongeacht hun culturele
achtergrond.

Nachtlicht
Audiovisueel
Locatie: Mechelen, Gent
DVD met bijhorend werkboekje. De DVD toont korte filmfragmenten rond de thema´s woestijn, lijden, pasen,
ommekeer, pinksteren, en vreugde. Het werkboekje geeft suggesties voor de nabespreking en de verwerking van
de aangereikte thema´s.

Nachtwake Ierland-tocht 'De Bergrede'
Boek
Locatie: Hasselt
Het boekje met gebeden en liederen van de nachtwake ter afsluiting van de pelgrimstocht die jongeren tijdens de
zomer van 2006 ondernamen doorheen Ierland. Dit nachtwake-boekje hoort bij het tochtboek 'JongerenPelgrimstocht doorheen Ierland 6-18 augustus'.

Nachtwake jou pad is my pad - 'De Bergrede'
Boek
Locatie: Hasselt
Het boekje met gebeden en liederen van de nachtwake ter afsluiting van de pelgrimstocht over de Col du Somport
die jongeren tijdens de zomer van 2012 ondernamen. Dit nachtwake-boekje hoort bij het tochtboek
'Jongerenpelgrimstocht over de Col du Somport 10-21 juli 2012'.

Nader tot het licht
Boek
Locatie: Geen.
De auteur brengt als kinderarts zijn persoonlijke overtuiging van bijna-doodervaringen bij kinderen

Nader tot U, Heer
Boek - Teksten rond rouwen, avondwake en uitvaart
Locatie: Mechelen
Het boek biedt een ruime keuze aan teksten voor de christelijke uitvaartliturgie: gebeden, gedichten, meditatieve
teksten. Ze zijn gerangschikt volgens verschillende categorieën van overledenen: kinderen, jongeren, volwassenen,
bejaarden...

Naema
Boek - De vrouw van Noach
Locatie: Mechelen
Prentenboek over de vrouw van Noach. Voor kinderen van 4-10 jaar.
Noach geloofde dat God de wereld had gemaakt. De bomen, de planten, de dieren, het water in de rivieren en de
oceaan, de bergen en de dalen. En Naema, zijn vrouw, geloofde dat ook wel, maar zij wist dat niet zo zeker als
haar man.

Natuurlijk over seks
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit boek neemt je mee op ontdekkingsreis doorheen alle aspecten van je seksleven.
Het is een concreet en praktisch naslagwerk dat je op een leerrijke en ludieke manier de weg wijst naar een beter
en creatiever seksleven.

Natuurspel
Spel
Locatie: Gent, Brugge
Het enige wat je voor het natuurspel nodig hebt is een bos of een park. Laat de rest maar aan de spelers over.
Samen proberen ze een puzzel op te maken, bestaande uit stukken waarvoor de spelers allerlei zoek- en doedingen
uitvoeren. Ze ruiken aan bladeren, luisteren naar vogels, voelen aan boomschors, bootsen het geluid van een
kikker na of zoeken naar... Kortom, een uitdaging voor alle zintuigen. Na bespreking vertelt de puzzel het
beeldverhaal van de appel, die voor een keer de aarde voorstelt. De spelers ervaren hoe schaars vruchtbare,
bewoonbare aarde is.

Nederigheid en dienstbaarheid
Boek - Het neerwaartse pad van Christus
Locatie: Mechelen
De auteur maakt in dit korte krachtige boek een kritiek van het moderne leven. Hij stelt dat de weg van Jezus er
één was van nederigheid, en dat een geestelijkk leven slechts mogelijk is vanuit een actieve dienstbaarheid.

Neerslag
Boek - van Chiro-ervaringen en andere doorleefde momenten, om zelf mee aan de slag te gaan
Locatie: Brugge
Druppelsgewijs vernamen we verhalen, anekdotes, doordenkertjes, enz. over de Chiro. We puurden uit onze eigen
ervaring en haalden onze mosterd ook bij bestaande teksten. Dit boek is daar de neerslag van.
Er zit veel in deze neerslag.
Over liefde als liefdesbron en over dood als de grote droogte.
Over groepsspelen die je energie geven en over alleen zijn, om batterijen weer op te laden.
Over ruzie maken terwijl je ook goed weet dat je elkaar niet kunt missen.
Over ‘het kind in ieder van ons’ niet verloren laten gaan en spelen zoals alleen jij dat kunt. Of over nooit oud
worden, terwijl je haren toch vergrijzen.
Over geweld als motregen en over tederheid als een knuffelbeer.
En natuurlijk over Chiro!
Regen, mist, nevel, dauw, enz.: zoveel vormen van wat we met het ene woord neerslag benoemen. Net zoals er
ontelbare versies en verschillende ervaringen bestaan van wat Chiro is.
Maar daar waar Chiro staat, kan even goed onze groep staan. Als je de Chirotypische termen als leeftijdsgroepen,
bivak, enz. in dit boek even wegdenkt, zijn vele tekstjes ook voor buitenstaanders herkenbaar en bruikbaar. Al
blijft de Chiro natuurlijk iets speciaals. Op die manier hopen we alleszins dat de teksten ook gebruikt worden in
buurten, op scholen, in vieringen van andere verenigen, in de jeugdpastoraal, enz.
Sommige stukjes zijn getuigenissen uit het leven gegrepen, waarbij het Ah ja-gevoel nooit ver weg zal zijn. Andere
nodigen uit tot verandering of dagen uit om zelf ervaringen te vertellen. Naast teksten vind je in dit boek ook heel
wat tips voor vieringen, methodieken en spelen, losse ideetjes, verwijzingen, ideetjes voor het werken met
verhalen, enz. terug.

Nele voor ons sterf jij nooit
Boek
Locatie: Antwerpen
Door het relaas van de ziekte (kanker) van hun dochter te vertellen willen de ouders van Nele hulde brengen aan
hun kind, dat zo moedig haar zware beproeving droeg, en proberen om haar gedachtenis hierdoor zo lang mogelijk
levend te houden. Tevens hopen de ouders dat mensen met gelijkaardige problemen er steun en een troost in
kunnen vinden.

Neuze neuzen
Boek - Snuffelmap rond christelijke animatie
Locatie: Brussel

New games
Boek
Locatie: Brugge
Het spelenboek New games reikt de lezer meer dan 40 spelideeën aan om zelf met de reusachtige speeldoek en
aardbal aan de slag te gaan.

Niet los van God?
Boek - Geloof en wetenschap
Locatie: Mechelen
Deze publicatie is een schriftelijke neerslag van de Vliebergh Sencie-leergangen 2006 van de Faculteit
Godgeleerdheid van de KUL, gewijd aan het thema geloof en wetenschap.

Niet om gediend te worden
Boek
Locatie: Mechelen
Centraal in dit boek staat Jezus´getuigenis van dienstbaar zijn tot het uiterste. Concrete getuigenissen leggen de
band met vandaag. Elk hoofdstuk eindigt met een gebed en bevat vragen voor bezinning en gesprek.

Niet om gediend te worden
Boek
Locatie: Hasselt

Niet te geloven
Boek - Artsen over God, wonderen en onzichtbare machten
Locatie: Mechelen
Vele mensen geloven enkel wat ze met hun zintuigen kunnen waarnemen. In dit boek vertellen vijftien artsen (met
praktijkvoorbeelden erbij) hoe ze dit in deze wereld ervaren.

Niet van brood alleen
Boek - Leefboek
Locatie: Gent
Dertien doelbewust gekozen personen geven hun visie op concrete, algemeen-menselijke ervaringen : arbeid,
kunst, opvoeding, communicatie, milieu, ziekte, relaties. Voor allen die hongeren naar bezinning over hun
dagdagelijks reilen en zeilen: een inspiratiebron voor persoonlijke reflectie

Niets dan tederheid
Boek - Een vriendschapsliefde in religieus celibaat
Locatie: Antwerpen
Dit is een ongewoon boek over een vriendschapsrelatie van de dominicaan Robe en dominicanes Reinhilde. Het is
een boek dat doorspektis met nieuwe theologische visies en actuele 'hete' hangijzers. Het geeft een kijk op de
evolutie in kerk- en kloosterleven.
Dit boek is een kleurrijk mozaiek van verhalen, getuigenissen, ervaringen, reacties en standpunten.

Nieuw leven
Boek - leven - wat er echt toe doet
Locatie: Mechelen
Christelijk magazine over de betekenis van geboorte en nieuw leven

Nieuwe encyclopedie van de bijbel
Boek
Locatie: Gent, Antwerpen
Volledig herziene uitgave van de Encyclopedie van de Bijbel, met honderden kleurenfoto s, kaarten, tijdbalken en
illustraties die de bijbelse verhalen tot leven brengen. Met handig register om snel informatie te vinden over
personen, plaatsen en sleutelbegrippen.

Nieuwe liedjes rond de Bijbel deel 3
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
2 CD´s met 23 bijbelliedjes voor kinderen. Ook instrumentale versie en bladmuziek.

Nieuwe media en relaties
Boek
Locatie: Antwerpen
In dit nummer over nieuwe media en relaties staat een artikel over De wondere wereld van gsm en sms,
internetliefde en Gelukkig gemaild

Nieuwe spelen om problemen op te lossen
Boek - Groepsspelen voor kinderen 9-15 jaar: waarnemingsspelen-samenwerkingsspelen-integratiespelenagressiespelen-rollenspelen-partnerspelen
Locatie: Mechelen, Brugge
97 groepsspelen voor kinderen van 9-15 jaar om individuele en onderlinge problemen op te lossen. Deze bundel is
bedoeld voor docenten in de bovenbouw van basisscholen, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en scholen
voor speciaal onderwijs. De spelen bieden de kinderen gerichte hulp bij het omgaan met gevoelens van angst,
depressie, onzekerheid, verlegenheid, minderwaardigheid e.d.

Nieuwkomers bij de bron
Boek - Als de Kerk naar jongeren luistert
Locatie: Mechelen
Dit boek schetst concrete ervaringen van jongeren die het geloof ontdekken als een kostbare schat. Deze
ervaringen zijn het uitgangspunt voor reflecties over jongerenpastoraal.

Njam-njim-njom
Boek - vormingsmethodieken voor het jeugdwerk
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Brugge
Een bundeling van vormingsmethodieken: kennismakingsspelen, New Games, verbale expressie, non-verbaleexpressie, dansexpressie, manuele expressie, muzikale expressie, sherborne, waarden, evaluatietechnieken,
werken met video, ..

Nkembo
Audiovisueel - 15 Afrikaanse religieuze liederen met Nederlandse tekst
Locatie: Mechelen, Gent
Vroeger zongen de christelijke kerken in Afrika liederen uit Europa. Nu bestaan er meer en meer Afrikaanse
melodieën die meer aansluiten bij de Afrikaanse cultuur. Zo krijgen wij voeling met de spiritualiteit van christenen
uit andere werelddelen.

NKEMBO: vijftien Afrikaanse religieuze liederen met Nederlandse
tekst
Boek
Locatie: Hasselt, Gent

Noach
Boek
Locatie: Antwerpen, Gent
Noach stond op een rots en keek in de wolken. Het gaat regenen, dacht hij, heel veel regenen. Hij bouwt een boot
en gaat op zoek naar bewoners voor zijn ark. Maar vindt hij die wel?

Noah
Boek
Locatie: Antwerpen
Het is nacht. Buiten de ark stormt het hard. Kleine Eber durft niet te gaan slapen, en klimt gezellig bij opa Noah en
oma Nora in bed. Maar opa en oma vragen zich af waarom Ebers haar zo kietelt. Waarom jeuken zijn teennagels zo
en ruikt hij raar? En waarom neemt hij zoveel ruimte in? Rillerig en slaperig zoeken Noah en Nora uit WIE precies
die nacht in hun bed ligt

Noëlle
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
Vader Jonathan Keene - een koude, ongeduldige aankomend katholiek priester - is in een klein vissersdorp de
week voor Kerstmis, om te doen wat hij het beste kan: afsluiten van een stervende parochie. Maar de zaken
nemen een onverwachte wending als hij verstrikt raakt in de verschillende levens van het dorp met haar
excentrieke karakters. Met inbegrip van hun bibliothecaris en de ervaring van Mrs Worthington is het een
Kerstfeest, waar iedereen welkom is en alles mogelijk is.

Nog gaat Ge ons voor
Boek - Gedichten over het navolgen van Christus
Locatie: Mechelen
Verzameling van klassieke en moderne gedichten over het thema ´navolging van Christus´. De gedichten zijn van
Coornhert, Revius, Nijhoff, Achterberg, Gerhardt, Borkent, van Sliedrecht, de Priester en Zijlstra. Het boek is
bijzonder geschikt voor hen die belijdenis van hun geloof afleggen.

Nooit alleen! (teksten en partituren)
Boek
Locatie: Mechelen
http://www.eenfijnedag.be/nooitalleen.php

Nooit meer zonder reisgenoot
Audiovisueel - 18 liederen met orkestbegeleiding
Locatie: Mechelen
18 liederen met orkestbegeleiding

Nooit te klein om verliefd te zijn
Boek
Locatie: Antwerpen
Piep Klein is verliefd. En Piep is eigenlijk nogal klein, wat de dingen er niet gemakkelijker op maakt. Hij geeft
echter niet op want je bent nooit te klein om verliefd te zijn. Een groots boek over een kleine muis, eenvoudig en
drommels goed

Nooit zal ik stoppen met aan jou te denken...
Boek
Locatie: Hasselt

Noord Zuid
Boek - Vijf spelen over wereldverhoudingen
Locatie: Hasselt

Noord-Zuid
Spel
Locatie: Hasselt
De Noord-Zuid-kloof bespreekbaar maken, vijf spelen over wereldverhoudingen.

Noord-Zuid Spelenboek
Boek - mondiale vorming voor jongeren
Locatie: Antwerpen, Hasselt, Gent
Een boek met informatieve spelen rond mondiale vorming voor jongeren, gebundeld in 3 delen. In het eerste deel
"Ecologie. Er is maar één wereld" vind je spelen over het duurzaam omspringen met natuurlijke hulpbronnen. Het
tweede deel "Economie. De wereld een eerlijk systeem?" gaat in op spelen over eerlijke handel en eerlijke arbeid.
Het derde deel tenslotte "Samenleven. Een wereld van verschil?" bevat spelen over cultuur, vooroordelen,
stereotiepen en beeldvormen.

notenbrood en zangzaad
Boek
Locatie: Brugge
Een zangbundel gebaseerd op de zangboekjes van plaatselijke afdelingen en ideaal om te gebruiken op kampen of
tijdens dooie momenten.

Nous
Boek - Verhaal en handleiding. Materiaal om te filosoferen met kinderen
Locatie: Geen.
In dit boek vind je het verhaal van Nous, een jonge giraffe, die heeft leren praten. Daardoor raakt ze vervreemd
van haar soortgenoten en keren ze haar de rug toe.
Naast het verhaal staat in het boek ook een handleiding om de gebruiker te begeleiden bij het voorbereiden van
sessies filosoferen met kinderen. De belangrijkste ethisch-filosofische themata van het verhaal worden hierin
dieper uitgewerkt.

Nouveau Testament et Psaumes
Boek - Traduction Officielle pour la Liturgie
Locatie: Brussel
Franse vertaling van Nieuwe Testament en Psalmen

Now is good
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
Tessa is zeventien en weet ze nooit achttien zal worden. Haar ziekte is ongeneeslijk, dus geniet ze liever van ieder
moment dat ze nog heeft. Tessa heeft een lijst met dingen die ze graag nog wil doen. Een hele nacht feesten, een
joint roken, iets stelen, seks hebben... Terwijl haar ouders en broertje op hun eigen manier proberen te accepteren
dat ze hun dochter en zusje gaan verliezen, ontdekt Tessa samen met haar beste vriendin Zoey de wereld. Verliefd
worden op buurjongen Adam staat niet op haar lijstje, maar is al snel de meest bijzondere ervaring die ze zich kan
wensen.

Nu jij er niet meer bent
Boek - Rouwen met kinderen en tieners
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Gent
Dit boek is een leidraad voor iedereen die met verlies geconfronteerd wordt en worstelt met de vele vragen die
dood, gemis en nabijheid bij kinderen en jonge mensen oproepen. Het werpt een licht op wat rouw met jonge
mensen en met onszelf doet. Het reikt ons de woorden aan om het onuitspreekbare ter sprake te brengen.
Tegelijkertijd staat het vol adviezen en praktische oefeningen die inspiratie bieden om met kinderen in rouw om te
gaan

Nu jij ziek bent
Boek - Gedichten voor kinderen
Locatie: Mechelen
In persoonlijke, troostrijke en soms grappige gedichten brengt de auteur de gevoelens van kinderen onder
woorden als iemand in hun naaste omgeving ziek wordt.

Nu of nooit: Eigentijdse jeugd - meezingers 1
Boek
Locatie: Hasselt
Partituren en volledige teksten van 15 liederen.

Nu zal het wel gauw gaan sneeuwen
Boek - De 100 witste kerstgedichten
Locatie: Mechelen
Bloemlezing van 100 mooie, tijdloze kerstgedichten

ô toi l'au-delà de tout
Audiovisueel - Taizé
Locatie: Mechelen, Hasselt

Obesitas en overgewicht
Boek - Oorzaken, gevolgen en behandeling
Locatie: Antwerpen
Wanneer heb je overgewicht?
Waarom hebben zoveel mensen er lastvan?
Wat zijn de gezondheidsrisico's?
Dit boek geeft heldere antwoorden op deze en vele andere vragen.

Ocean speed
Spel
Locatie: Antwerpen, Brugge, , Hasselt, Gent
Aan de hand van een spelmethodiek, gebaseerd op Jungle Speed, kunnen deennemers een gesprek aangaan over
verschillende thema's die in de kortfilm 'Badpakje 46' voorkomen: dromen, vriendschap...

Oefenboek voor groepen: therapie, opleiding, training: 150 korte
oefeningen
Boek
Locatie: Geen.
In dit boek staan 150 kortdurende oefeningen die geschikt zijn voor het werken met therapie-, opleidings-,
trainings- en anderssoortige groepen. Deze oefeningen zijn naar categorieën ingedeeld. Dit stelt de lezer in staat
om die oefening te kiezen die het beste aansluit bij het doel, het proces, de cultuur en de sfeer van zijn of haar
groep. De gemakkelijk te hanteren indexen geven een extra praktische ingang op de materie. Alle oefeningen
duren niet langer dan een half uur. Kortdurende oefeningen zijn uitermate geschikt om op een snelle en efficiënte
manier zaken te verhelderen of om de groep vertrouwd te maken met een bepaald thema. Bovendien hebben korte
oefeningen als voordeel dat ze variatie in de groepsactiviteiten kunnen aanbrengen.

Oerverdriet in tekst en verhaal
Boek
Locatie: Antwerpen
Tekst en verhaal voor nabestaanden die een kind verloren hebben

Ogen die mij zoeken
Boek
Locatie: Antwerpen
Huub Oosterhuis doet met aan de hand van liturgische poëzie recht aan de menselijke ervaringen van vertwijfeling
en hoop en aan het grote bijbelse geloofsverhaal. In dit boek zijn teksten opgenomen die stem kunnen geven aan
de sprakeloosheid om het verlies van geliefden. Ze kunnen gelzen en gebeden, gezegd of gezongen worden in uren
alleen, in liturgische vieringen en bij verschillende rituelen rond ziekte, afscheid en uitvaart

OH
Spel
Locatie: Antwerpen, Brugge, Gent
OH is een spel waarbij woord- en beeldkaarten met elkaar worden geassocieerd. Iedereen interpreteert de kaarten
op zijn eigen manier. Er zijn geen 'juiste' associaties. Dit kaartsspel schept talrijke mogelijkheden, zowel
speltechnische als inhoudelijke. De spelers kunnen hun fantasie de vrije loop laten gaan. OH helpt de spelers hun
gevoelens te delen met anderen, zowel op een luchtige als op een ernstige manier.

OH, zit dat zo!
Boek - Over liefde, seks, voorbehoedsmiddelen en andere dingen
Locatie: Mechelen
Wat gebeurt er met je lichaam als je volwassen man of vrouw wordt? Maar bij groot worden hoort ook nog: liefde,
seksualiteit, lichaamsverzorging, voorbehoedmiddelen, zwangerschap, geboorte.....

Om 8 uur bij de ark
Boek
Locatie: Mechelen

Om alles wat er niet meer is
Boek - Jongeren over achterblijven na zelfdoding
Locatie: Mechelen, Antwerpen, Hasselt
In dit boek vertellen vele rouwende jongeren openhartig over het verlies van een naaste door zelfdoding. Ze geven
aan hoe ze de periode voor en na het overlijden hebben ervaren. Het is een middel om rouwen na zelfdoding beter
bespreekbaar te maken.

Om de vriendschap ondereen
Boek - Over jeugdbeweging, geloof en Kerk
Locatie: Mechelen, Hasselt
Dit boek gaat over het belang van de jeugdbeweging voor de ontwikkeling van het kind, voor het maatschappelijk
leven, en voor de kerkegemeenschap.

Om jou mijn lief, om jou
Boek
Locatie: Antwerpen
In dit boek beschrijft de auteur de rauwe rouw die hem treft wanneer zijn vrouw Agnes in september 2000 overlijdt
na een korte ziekte. Paul blijft verweesd achter met zijn eindeloze verdriet, zijn pijn, zijn vele vragen. Dag aan dag
beschrijft hij van binnenuit zijn eigen rouwproces

Om liefde
Boek
Locatie: Mechelen
30 bekende liederen over liefde tussen mensen en tussen God en de mens.

Om mijnentwil: tentenkamp
Boek
Locatie: Antwerpen

Om te beginnen
Boek - Bijbel voor jonge kinderen
Locatie: Gent
Deze kinderbijbel is bestemd voor jonge kinderen, hun ouders en andere opvoeders. Elk verhaal wordt
voorafgegaan door een eigentijdse uitleg van het verhaal voor de volwassene; wat heeft dit verhaal ons in deze tijd
nog te vertellen? Achter in het boek staan verwerkingen, waarmee creatieve kinderen de verhalen nog eens
kunnen beleven.

Om-armen
Boek - jaarthemamap
Locatie: Hasselt, Mechelen
Jaarthemamap van IJD, voor het werkjaar 2011-2012. Het thema 'om-armen' draait om armoede in de eigen
buurt. In deze map vind je inspiratie om met jongeren te spelen, te bezinnen, te bidden, te praten, en je te
engageren. Bij de map hoort een USB-stick met bijlagen.

Ombuigbaar, onbuigbaar: vastenbezinning voor jongeren en
volwassenen
Boek
Locatie: Antwerpen

Omdat ik zoveel van je hou
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Ijsbeer ijsje weet al heel veel: waar de lekkerste vissen zwemmen, hoe een sneeuwvlokje smaakt,...Er zijn
natuurlijk dingen die Ijsje nog niet helemaal begrijpt, maar het antwoord op de allerbelangrijkste vraag weet hij
wel...Een knuffelig ijsberenverhaal over warmte en liefde en je kan het zachte ijsbeertje zelfs voelen!

Omdenken
Spel - het kaartspel
Locatie: Hasselt
Een leuk kaartspel met provocerende vragen, waarmee je elk probleem tot een mogelijkheid "omdenkt".
Het doel van het spel is een probleem "om te denken" in een mogelijkheid. De spelers doen dit door het stellen van
de vragen die op de kaarten staan. Het probleem wordt dus niet opgelost, maar het wordt gebruikt om er een
nieuwe mogelijkheid van te maken.

Omgaan met (j)on(g) geloof
Boek
Locatie: Antwerpen, Brussel, Gent
In dit boek stelt de auteur de verschillende invalshoeken voor van waaruit men de jeugdpastoraal kan benaderen.
Hij doet dit zowel profetisch als realistisch, zowel vanuit eigen ervaring als vanuit studie. Iedereen die met
jeugdpastoraal begaan is, vindt hier gedegen en behartenswaardige gesprekstof

Omgaan met anderen
Boek - een communicatiekunst
Locatie: Antwerpen
De menselijke communicatie wordt uitgebreid en heel herkenbaar in kaart gebracht door het denk- en werkmodel
van de communicatietheorie te illustreren met voorbeelden en gevalsbesprekingen uit het dagelijkse leven en uit
boeken en films.
De theorie is zorgvuldig en uitgebreid vertaald naar de realiteit van alledag. Het is vlot leesbaar en herkenbaar
voor iedereen.

Omgaan met de dood
Boek
Locatie: Geen.
Eindwerk rond omgaan met de dood vanuit de Hogeschool Antwerpen

Omgaan met gekwetste jongeren
Boek
Locatie: Antwerpen
Verslagboek van de jeugdpastorale dagen in 1994 rond omgaan met gekwetste jongeren

Omgaan met rollenspelen
Boek
Locatie: Mechelen
Het rollenspel is een veelgebruikte vorm om cursisten communicatieve en sociale vaardigheden aan te leren.
Dit boekje is bestemd voor opleiders die weinig of geen ervaring hebben met rollenspelen. Het geeft antwoord op
vragen als : Hoe ontwikkel ik een rollenspel? Hoe observeer ik de cursisten? Hoe introduceer en begeleid ik een
rollenspel en hoe verloopt de nabespreking? Welke lastige reacties kan ik verwachten en hoe ga ik er mee om?
Wanneer is video een hulpmiddel?

Omgaan met verlies en rouw
Spel
Locatie: Geen.
Deze publicatie van de vzw Ouders van een overleden kind wil suggesties aanreiken ivm de rouwverwerking.
Ze is opgebouwd rond de belangrijkste rouwcomponenten. De aandacht gaat in de eerste plaats naar de beleving
en ervaring van diegenen die door ingrijpend verlies zijn getroffen.

Omgaan met zichzelf en met elkaar
Boek
Locatie: Antwerpen
Of je nu te maken hebt met jezelf, met je lichaam, met vrienden of vijanden, met problemen of uitdagingen, met
blijdschap of met verdriet, steeds volgt de geschiedenis in de diepte eenzelfde patroon. Tijdens meer dan 20 jaar
praktijkervaring werd een concept ontworpen en als instrument uitgewerkt. Het integreert de menselijke
vermogens, zoals waarneming, gevoel, emotie, innerlijke beoordeling, geheugen, denken, optie, wil, handelen...
Wordt de dieptestructuur van de geschiedenis niet gerespecteerd dan draait de bejegening vierkant. Maar een
goede gebruiksaanwijzing kan zeggen hoe alles weer vlotter rond kan draaien.

Ommekeer ommekaar
Boek - Spelen, stilstaan en praten over gevoelens
Locatie: Antwerpen, Mechelen
In de handleiding 'Ommekeer-ommekaar' wil het auteursteam problemen hanteerbaar maken in een klas- of
jongerengroep. Samen met de kinderen en via een brede waaier van activiteiten werken de auteurs aan een
ommekeer: door gevoelens of omgaan met geheimen bespreekbaar te maken kunnen kinderen lucht geven aan
wat hen pijn doet en in verwarring brengt. Zo schept men ook de ruimte om geweldpleging tegen kinderen en
seksueel misbruik op het spoor te komen. Dit boek bevat talrijke impulsen en werkvormen, methodieken en
lessuggesties die bruikbaar zijn voor kinderen vanaf 9 jaar. Een greep uit het aanbod: spelletjes om vertrouwen te
krijgen in de groep. Het boek leert kinderen omgaan met geheimen, leert kinderen ook gevoelens herkennen en
verschillende situaties beoordelen. Via een stap-voor-stap-plan kunnen ze een heleboel problemen oplossen.
Tenslotte reikt dit boek een rijk en gevarieerd pakket gedichten en een boekenlijst aan waaruit volop kan geput
worden. Ommekeer-ommekaar biedt werkvormen aan voor leerkrachten van tweede en derde graad
basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs.

On-bijbels dagboek
Boek - Bizarre en wonderlijke uitspraken in de bijbel
Locatie: Mechelen
183 bijbelteksten die verbazen. Soms roepen ze tegenspraak op. Vaak houden ze ons een spiegel voor.

On-Geloof-Lijk
Spel - Dood is Dood?
Locatie: Gent
- De jongeren durven stilstaan bij het lijden en verdriet in de wereld en in hun eigen leven
- Ze ontdekken op welke manieren Jezus tijdens zijn leven een kruis droeg
- Ze zien welke gevoelens het lijden van Jezus teweeg bracht voor Zijn leerlingen en Hemzelf
- Ze kunnen spreken over het kruis in hun leven met behulp van creatieve technieken
- Ze durven hun eigen lijden en zorgen toevertrouwen aan de voeten van het kruis
- De jongeren zien in hun leven voorbeelden van licht dat het donker overwint en kunnen hieraan de verrijzenis
van Jezus koppelen

Once we were slaves
Audiovisueel - Hoe wanhoop verandert in hoop
Locatie: Mechelen
Once we were slaves vertelt het indringende verhaal van Jezus' dood aan het kruis door de ogen van de twee
(mede) veroordeelden. Een verhaal dat nog altijd uiterst actueel is in een wereld waarin iedereen ten diepste op
zoek is naar vrijheid. De film laat zien dat echte vrijheid alles te maken heeft met Jezus' dood en opstanding.

Onderdak: drie krikdagen voor kring- en tienerwerking
Boek
Locatie: Antwerpen

Ondergedompeld
Spel
Locatie: Gent
In de dooppastoraal mogen we op weg gaan met jonge ouders. Voor velen is niet dikwijls een hernieuwd contact
met de Kerk en de geloofsgemeenschap De doopselpastoraal is een plaats bij uitstek voor de 'catechese met
volwassenen'. Het doopgesprek voeren is echter niet altijd gemakkelijk.
Door middel van 3 interessante werkvormen, op een eenvoudige wijze komen tot een gesprek over 'het gesprek
van het doopsel', op een eenvoudige wijze spreken over de betekenis van het doopsel en de rijke inhoud van de
doopviering.

Onderkoning bij de gratie Gods
Boek - Bijbelstudies over Jozef
Locatie: Mechelen
Het leven van Jozef in een notendop. Met vragen voor gesprek en verdieping.

Onderstroom 1
Boek - Handboek voor gebed
Locatie: Brugge, Gent
Wat hebben wij christenen wel wat je elders niet vindt? Wij bidden! Het is zo belangrijk want door deze
´onderstroom van gebed`verandert alles wat de christen doet.
De Kerk is dierbaar aan de wereld, de Kerk verkondigt, de Kerk viert liturgie.

Onderstroom 2
Boek - Handboek voor gebed
Locatie: Gent
De leerlingen vroegen aan Jezus: Heer, leer ons bidden! Dit boek neemt je bij de hand om een antwoord te vinden
op deze vraag. Het is een werk- en doeboek: het wil dat de lezer de stap tot bidden zelf zet. Het eerste luik is een
basistekst terwijl het tweede meer werkopdrachten, doetips, oefeningen bevat.

Onderweg
Spel
Locatie: Hasselt
Iedereen heeft een eigen levensweg en een eigen weg van het geloof. Deze werkvorm laat toe om aan de hand van
foto’s van verschillende wegen, te bezinnen en in gesprek te gaan over levenskeuzes en geloofsgroei. De werkvorm
onderweg: je eigen levensweg en wegwijzers' is samengesteld uit 7 mapjes met 20 verschillende foto's van wegen,
bevat bijhorende gespreksvraagjes en kan gespeeld worden vanaf 14 jaar in groepjes van 6 tot 10 personen.

Onderweg met Mozes
Boek
Locatie: Mechelen
Twintig korte bijbelstudies over het ongelofelijke leven van Mozes

Onderweg naar elkaar
Boek - In huwelijk en seksualiteit
Locatie: Mechelen
Een boek voor wie aan het begin staan van een relatie, en voor getrouwden die hun samenzijn meer diepgang
willen geven. Het toont aan dat er wel degelijk een tweezijdige liefdeswerkelijkheid mogelijk is zonder dat de
partners elkaar oplossen.

Onderweg naar Santiago
Boek - Een camino van kunst, cultuur, legenden en verhalen
Locatie: Gent
Overzicht van de kunst en de verhalen langs de 850 km lange camino de Santiago

One uno een eins ...
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
13 liederen

Ongebaande wegen
Boek
Locatie: Hasselt
Zingen brengt een gemeenschap tot leven . Zingen doet een gemeenschap bidden! Deze losbladige liederenbundel
bevat tal van klassieke en originele liederen om je geloof te bezinngen!

Ongehoord
Boek - Christen zijn volgens de Bergrede
Locatie: Gent
Hoe kan de Bergrede de mens vandaag inspireren in zijn zoektocht naar spiritualiteit en een ethisch verantwoorde
manier van leven? Dit waardevolle en goed gedocumenteerde boek biedt een gevoelsmatige, verstandige en
kritische benadering van één van de meest fascinerend Bijbelteksten: het Onze Vader.

Ongekust en toch geen kikker
Boek
Locatie: Hasselt

Ongelooflijk
Spel - dood is dood?
Locatie: , Gent
Doelstellingen:
• De jongeren durven stilstaan bij het lijden en verdriet in de wereld en in hun eigen leven.
• Ze ontdekken op welke manieren Jezus al tijdens zijn leven een kruis droeg.
• Ze zien welke gevoelens het lijden van Jezus teweeg bracht voor Zijn leerlingen en Hemzelf.
• Ze kunnen spreken over het kruis in hun leven m.b.v. creatieve technieken.
• Ze durven hun eigen lijden en zorgen toevertrouwen aan de voeten van het kruis.
• De jongeren zien in hun leven voorbeelden van licht dat het donker overwint en kunnen hieraan de
verrijzenis van Jezus koppelen.

Ongelooflijk
Boek - Jaarthemamap Plussers-Jokri werkjaar 2009-2010
Locatie: Brugge, Hasselt, Mechelen, Gent
IJD-jaarthemamap voor pluswerkingen. De map bevat een visietekst die het jaarthema verduidelijkt, activiteiten
ingedeeld per leeftijd, en tips voor muziek, gebed, bezinning en liturgie. De map bevat ook een CD met bijlagen.
Het jaarthema ´Ongelooflijk´werd uitgewerkt n.a.v. het bijbelverhaal van Petrus en de andere apostelen.
Verschillende werkvormen vertrekken dan ook vanuit dit verhaal.

Ongelooflijk dagboek: Absurde en opmerkelijke uitspraken over
Jezus
Boek
Locatie: Hasselt

onstuitbaar verlangen: adventsbezinning voor jonge mensen en
volwassenen
Boek
Locatie: Antwerpen

Ontdekt!
Audiovisueel - 15 nieuwe liedjes voor kinderen
Locatie: Mechelen
15 vrolijke kinderliederen voor de liturgie.

Ontmoeten
Spel
Locatie: Gent, Mechelen, Hasselt
Kaartspel met trefwoorden over geloven en kerk. Het doel van het spel is dat de spelers zich verdiepen in wat
geloof voor hen en voor de andere betekent, en dat er een levendig gesprek ontstaat. Er zijn verschillende
spelvormen mogelijk.

Ontmoetingen
Boek
Locatie: Geen.
Bundel met gedichten van Geert De Kockere

Ontmoetingen in het hiernamaals
Boek - buitengewone ervaringen van gewone mensen
Locatie: Geen.
Toen de auteur als verpleegkundige werkte met stervenden en nabestaanden, merkte zij dat contact met de geest
van een overledene verrassend vaak voorkomt. Bovendien zag zij hoe troostrijk en hoopvol zulke ontmoetingen
kunnen zijn. Omdat de officiële wetenschap nog altijd niet bereid is tot serieus onderzoek, besloot zij het zelf te
doen. In dit boek presenteert zij dan ook de resultaten van haar onderzoek, maar vooral ook de verhalen achter de
cijfers.

Ontmoetingen met God.
Audiovisueel
Locatie: Geen.
Deze DVD video bevat zeven korte films waarin de kijker kennismaakt met het christelijk geloof.

Ontwikkel je talent!
Spel - coachkaarten
Locatie: Hasselt
Waarvan ga jij glimlachen? Wanneer voel jij je bijzonder? Wat is je volgende stap? Coachkaarten tonen beelden en
stellen vragen. Ze prikkelen Ze stimuleren kwaliteiten, idealen en behoeften. Mensen kunnen op hun eigen kracht
ontwikkelen.
De set bestaat uit 70 fotokaarten met vragen die je aan het denken zetten. De kaarten zijn verdeeld in 5 soorten
(verschillend van kleur). Het model van alle vragen is talent in beeld brengen.

Onuitwisbare tekens van liefde
Boek - 100 gedichten over de liefde
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Boekje met gedichten over de liefde.

Onweerstaanbaar!
Boek
Locatie: Antwerpen
Flirten, versieren, charmeren. Hoe begin je eraan? Bestaat er een formule voor gegarandeerd succes? Kolet
Janssen palmt je in met do's en don't's van het verleiden. Voor al wie houdt van kriebels in de buik.

Onze Vader
Spel
Locatie: Gent, Hasselt, Mechelen
De deelnemers leren de betekenis van iedere zin uit het Onze Vader kennen doorheen een soort 'memory' spel.
Daarnaast reflecteren ze aan de hand van de gestelde vragen op de betekenis van het Onze Vader in hun leven.

Onze Vader
Boek
Locatie: Mechelen
Het Onze Vader voor kleuters

Onze Vader gezongen
Boek
Locatie: Mechelen
Twaalf composities van het Onze Vader, naar verschillende kerkelijke tradities, op de tekst van Mt. 6:9-13 uit de
Nieuwe Bijbelvertaling

Onze vader wereldwijd
Audiovisueel - Werkvormen rond het Onzevader en de wereldkerk voor vormelingen
Locatie: Mechelen
Het Onzevader wordt door talloze mensen in verschillende talen gebeden, over culturele en geografische grenzen
heen. Met deze methodiek en de dvd willen we vormelingen iets meegeven wat hen ook na hun vormsel kan
helpen in hun leven als christen en in hun groei naar christen-zijn. We willen de vormelingen opnieuw leren bidden.
Het Onzevader kunnen we bidden in verbondenheid met anderen, dichtbij tijdens de liturgie, gebedsmomenten bij
lessen of op samenkomsten. Het Onzevader schenkt jongeren ook een identiteit als wereldverbonden christenen.
Overal in de wereld bidden christenen hetzelfde, universele gebed.
Vanuit deze gedachte gingen we op zoek naar opnames waarbij jongeren het Onzevader bidden in hun eigen taal
en op hun eigen manier. In totaal werden er 14 opnames op de dvd geplaatst. Aan de hand van deze dvd en
concrete werkvormen kunnen catechisten meteen aan de slag.

Onze vriendschap is meer dan sympathie
Boek
Locatie: Hasselt
Een relatieboek voor en door jongren om te groeien in tederheid.

Onzevader wijzer
Spel - spel-, denk- en doedoos bij het onzevader
Locatie: Mechelen, Gent, Hasselt

Onzevaderwijzer
Themakoffer - Spel-, denk- en doedoos bij het Onzevader
Locatie: Mechelen, Gent, Hasselt
Koffertje vol speelse werkvormen om jonge kinderen (7 tot 10 jaar) vertrouwd te maken met het Onze-vader. Bij
elke zin van het gebed hoort een omslag die de kinderen mogen openen en waarin ze tekstjes, spelletjes en
opdrachten ontdekken. Als vanzelf leren ze zo de woorden van het gebed begrijpen, onthouden en bidden.

Oog in oog
Boek
Locatie: Antwerpen
Adelle Sheridan zondert zich af op haar nieuwe school. Naomi, het meisje dat Adelle de eerste schooldagen moet
begeleiden, geeft echter niet op. Ze wil te weten komen wat er an de hand is. en dat lukt ook. Beetje bij beetje
weet ze het vertrouwen van adelle te winnen. Nami begint stilaan te vermoeden wat het probleem van Adelle
is...maar ze mag er niet hardop over praten. Een levensecht verhaal over mager zijn en je toch dik voelen, een
boek over de gevolgen van anorexia

Ooggetuigen
Boek - Groeien in het geloof
Locatie: Mechelen
Deze map is een catechesemap voor de voorbereiding van 12-jarigen op de plechtige geloofsbelijdenis. Ze wil de
kinderen iets bijbrengen over het leven van Jezus. Ze bevat een handleiding voor de catechist, een boekje voor de
kinderen, en tal van bijlagen. De DVD over de zoektocht van Theofil, de DVD met filmfragmenten en een doos met
symboolpanelen zijn afzonderlijk te ontlenen/kopen.
Deze map kan je ook downloaden op www.groeieninhetgeloof.be

Ooggetuigen
Audiovisueel - Het reisverslag van Teofil
Locatie: Mechelen
DVD horende bij de voorbereiding op het vormsel

Ook als je me niet ziet
Boek
Locatie: Antwerpen
Ik geloof in de klank van je woorden
Ik geloof elk geluid uit jouw mond
Ik geloof wat ik net van je hoorde
Ik geloof
Ik geloof in jou
tot de zon nooit meer opkomt.
Een boek over eeuwige liefde, een liefde die alles is. Overal en altijd.

Ook kinderen hebben een lichaam
Boek - Kinderen leren omgaan met seksualteit
Locatie: Antwerpen
Een heel erg goed boek met toegankelijke en deskundige uitleg over de normale seksuele ontwikkeling van
kinderen. Hoe ga je om met vragen over hetero-homo-gevoelens?
Hoe ga je om met bezoeken aan chatrooms en pornosites?
Hoever ga je mee met je kind?

Ook voor mij?
Boek - Bijbels dagboek voor jongeren
Locatie: Hasselt
Dit dagboek gaat over ontmoetingen met Jezus en over mensen die de Heer Jezus hebben ontmoet. De auteur, Jan
van Reenen, heeft het dagboek 'Ook voor mij?' Genoemd, omdat het erom gaat of jij Jezus kent. Dat is het
belangrijkste in je leven. Misschien vraag je je zelf af of jij erbij hoort. Laat het je dan een troost zijn dat veel
mensen uit het Nieuwe Testament het eerst ook niet wisten. Lees maar eens over Nicodemus in de nacht of over
Maria Magdalena bij het graf. Kijk maar op wie je het meeste lijkt. Door dit dagboek wil je vast meer in de Bijbel
gaan lezen en Jezus leren kennen. Jezus is de Weg, de Waarheid en het leven. Wie hem kent hoeft niet meer bang
te zijn.

Op ADEM komen in Open Kerken
Boek
Locatie: Mechelen
"Open Kerk" bedoelt letterlijk de deuren van de parochiekerk open zetten. In de toekomst legt de Kerk steeds meer
nadruk op vorming; catechese is dus echt belangrijk.

Op de grasgrens
Boek
Locatie: Geen.
In de poëzie van Kristin Rogghe wordt de mens geboren eng roeit meteen naar de dreiging van veerschraling,
vervreemding, ontnuchtering.
Doorheen zes cycli vol functioneel en meerzinnig aangewende natuurbeelden beleeft de lezer mee het dubbele spel
van geborgenheid en jachtigheid, samenzijn en afstand, scheiding en verlangen.

Op de plaats rust
Boek
Locatie: Geen.
De auteur beschouwt beschouwt begraafplaatsen als recreatieoorden bij uitstek. Hij schreef impressies van
kerkhoven over de gehele wereld

Op de rug van mijn hand
Boek
Locatie: Geen.
Gedichtenbundel van Chris Sonck

Op de uitkijk: Dagboek Openbaring
Boek
Locatie: Hasselt

Op de zangzolder
Boek
Locatie: Geen.

Op de zevende dag
Boek - Werkgroep eerste communie
Locatie: Gent
De begeleidingsmap bevat achtergrondinformatie om op een efficiënte manier met het materiaal voor ouders en
kinderen te werken. In zeven stappen voltrekt zich de voorbereiding op de eucharistie die ook zeven belangrijke
delen bevat. Kinderen voorbereiden op de eerste communie betekent hen gqevoelig maken voor het mysterie van
de eucharistie.

Op deze wereld
Boek - Geboorteboekje
Locatie: Mechelen
Korte tekstjes over de geboorte

Op dood en leven
Boek
Locatie: Mechelen
30 bekende liederen over leven en dood

Op een kier
Boek - Jaaraanbod voor +13
Locatie: Geen.
Een adventsproject voor tieners als aanzet voor een jaaraanbod in de parochie, op school, in de jeugdbeweging.

Op Eigen Benen brochure
Boek
Locatie: Antwerpen
Brochure voor jongeren die zelfstandig willen wonen

Op Eigen Benen vormingsmap
Boek
Locatie: Antwerpen
Vormingsmap om te werken met jongeren die zelfstandig willen wonen

Op expeditie naar jezelf
Boek - Mijlpalen van inspiratie en creativiteit
Locatie: Antwerpen, Mechelen
We leven in een tijd van stress en zijn allen op zoek naar onszelf en naar manieren om ons leven meer zin te
geven. In dit boek geven de auteurs op basis van hun eigen ervaringen gouden tips om onze motivatie te
vergroten, in alle openheid te communiceren en onze energie en creativiteit ten volle te ontplooien. De persoonlijke
vragen nodigen ons uit zelf op ontdekkingsreis te gaan naar het beste in onszelf

Op het goede spoor
Boek - Teksten en partiturenboekje
Locatie: Mechelen

Op het goede spoor
Audiovisueel - fijne liedjes voor vormselcatechese en liturgie met jongeren
Locatie:

Op het ritme van ons geloof: over de liturgische jaarkring (Deel 1)
Boek - de ontwikkeling van het liturgisch jaar
Locatie: Mechelen
Meer dan ooit zetten mensen zich actief in voor de liturgie. Meer dan ooit stellen mensen zich ook veel vragen over
de liturgie: Hoe de sleur vermijden? Welk is het belangrijkste feest voor christenen? Waarom volgt de Kerk de
'gewone' kalender niet? Hoe kan liturgie ons helpen in ons geloof?... Terechte vragen, waarop in dit boekje wordt
doorgedacht. Dit boekje is het eerste deel van een tweeluik. In dit eerste deel lees je hoe de liturgische jaarkring is
opgebouwd en welke geloofservaring erachter schuilt.

Op het ritme van ons geloof: over de liturgische jaarkring (Deel 2)
Boek - groeien doorheen het liturgisch jaar
Locatie: Mechelen
Hoe kan de liturgie ons helpen groeien in ons geloof? Dit boekje is het tweede deel van een tweeluik. In het eerste
deel werd op een eenvoudige wijze de totstandkoming van de kerkelijk-liturgische jaarkring geschetst. In dit
tweede deel worden, vanuit de bijbelse boodschap die ons aangereikt wordt op een aantal zondagen in sterke
tijden en voor enkele grote feesten, een aantal bouwstenen aangereikt die een meer bewust beleven van de
kerkelijk-liturgische jaarkring kunnen mogelijk maken.

Op het spoor van meditatie
Boek - Biddend luisteren naar Gods woord
Locatie: Mechelen
Dit boek wil christenen helpen bij hun persoonlijke omgang met het Woord van God. De meditatie van de bijbel is
een manier om biddend en persoonlijk te luisteren naar God.

Op onbekend terrein
Boek
Locatie: Hasselt
Tekstenbundel van Spoor Zes voor de campagne van Broederlijk Delen 2010.
Getuigenissen, opwekkende poëzie, scherpe doordenkers, gespreks- en andere opdrachten over jongeren en
engagement, over vasten en opstaan, over bouwen aan de toekomst. Te gebruiken in groepen, verenigingen,
klassen, teams, ..

Op stap in het jeugdhuis
Boek
Locatie: Mechelen
De brochure bevat drie deeltjes: filosofie omtrent jeugdwerk, tips en informatie voor starters, ondersteuning door
parochie en dekenij.

Op stap met God
Boek
Locatie: Mechelen
Leven is op stap gaan met God, stappen in zijn schaduw om zo een frisse kijk te krijgen op de oeroude wegen van
bevrijding.

Op stap met Paulus 2-13 augustus 2009
Boek - jongerenpelgrimstocht naar de Mont Saint-Michel langs de kustlijn van Normandië
Locatie: Hasselt
Tochtboek met mooie teksten, werkvormen, gebeden en liederen voor jongeren die in 2009 pelgrimeerden naar de
Mont Saint-Michel.

Op wankele krukken hobbelt de dag
Boek
Locatie: Geen.
Nele Warson tast haart omgeving verder af met intense zintuiglijkheid, speelse verbeeldingskracht en originele
natuurlijkheid. Haar buigzame vertelstijl laat haarscherp, vaak schokkend de tegenstellingen aanvoelen die de
werel om haar heen doorkruisen.

Op weg door de Bijbel
Boek - Bijbelatlas
Locatie: Gent
De kleurrijke en overzichtelijke kaarten van deze atlas laten zien waar de gebeurtenissen van Genesis tot
Openbaring plaatsvonden. Het doel van deze atlas is een presentatie van bijbelkennis voor jonge lezers. De
atlas is bruikbaar bij bijbelstudie op school, thuis en in de kerk.

Op weg met Jan Berchmans
Boek
Locatie: Mechelen
Strip over het leven van Sint Jan Berchmans

Op weg met Jan Berchmans
Boek
Locatie: Mechelen

Op weg naar de toekomst
Spel
Locatie: Gent, Hasselt
De spelers lezen samen bijbelteksten en gaan daarover met elkaar in gesprek aan de hand van vragen en
stellingen. Je kan ook enkel werken met de stellingen en de vragen. Het spel biedt dus variatie genoeg om met een
bijbelse insteek een gesprek aan te gaan.

Op weg naar de toekomst
Spel
Locatie: Mechelen, Antwerpen, Gent, Brugge
Bijbelspel, in de vorm van een ganzenbord.

Op weg naar duurzaamheid
Boek - Hoe kunnen jeugdpastorale werkingen drop-out van hun 13- en 14-jarigen voorkomen?
Locatie: Mechelen
Dit eindwerk wil uitzoeken hoe jeugdpastorale werkingen en pluswerkingen een plaats kunnen geven aan 13- en
14-jarigen om hen toe te laten te groeien in hun gelovige eigenheid. In welke duurzame ruimte kunnen tieners zich
thuis voelen met hun levens- en geloofsvragen?

Op weg naar huis..
Boek
Locatie: Antwerpen

Op weg naar Kerst
Boek
Locatie: Mechelen
Een prachtig geïllustreerd kerstverhaal voor kinderen van 4-7 jaar.

Op weg naar Kerstmis
Boek - Zo kun je bidden
Locatie: Mechelen
Dit boekje nodigt je kind uit aan de hand van de zichtbare tekenen van Kerstmis de onzichtbare God te ontdekken.

Op weg naar Kerstmis en verder...
Boek
Locatie: Mechelen
Een boekje met verhalen, gebeden, ideeën om samen bezig te zijn en met veel beeldmateriaal.

Op weg naar Pasen
Boek
Locatie: Mechelen
Een verhaal over Pasen voor kinderen van 4 tot 7 jaar

Op weg naar Pasen 2000
Boek
Locatie: Gent
Bijbelteksten voor Aswoensdag tot Pasen

Op weg naar Pasen en verder...
Boek
Locatie: Mechelen
Teksten voor iedere week van de veertigdagentijd

Op weg naar Pasen: inspiratie voor de 40-dagentijd
Boek
Locatie: Mechelen
Voor elke dag van de vasten is er in dit boek een schilderij van Rien Poortvliet, en een meditatieve tekst van
Margreet Klokke geselecteerd.

Op weg naar Pasen:Jezus ontdekken in de 40-dagentijd
Boek
Locatie: Gent
De veertigdagentijd is een geschikte periode om stil staan bij de vraag : Wie is Jezus voor ons?
Dit boekje bevat voor elke dag van de vasten een bijbeltekst en een korte meditatie.

Op weg: Van Horen Zeggen deel 1
Boek - Docentenhandleiding deel 1
Locatie: Mechelen
Lesmethode voor godsdienstonderwijs in de klassen 1 tot 4 in mavo, havo en vwo.

Op zijn tijd vooruit: historische profetische gedachten: 200 artikels
verschenen in 'la cité', 1950-1963
Boek
Locatie: Antwerpen

Op-stap in het jeugdhuis
Boek
Locatie: Antwerpen
Een brochure die het jeugdhuiswerk in de kijker stelt en een aanzet geeft om jeugdhuizenjongerengemeenschappen of jeugdclubs op te richten. In het eerste deel wordt dieper ingegaan op de basisfilosofie
van het jeugdhuiswerk en de mogelijke functies. In het tweede deel staan een aantal tips - informatie voor starters
en een aantal aanzetten om met een jeugdhuis samen te werken. Het derde deel wil een hand uitsteken naar de
plaatselijke gemeenschap (parochie en dekenij) die ondersteuning kan geven

Opa´s & oma´s schrijven
Boek - wat ze hun kleinkinderen willen meegeven
Locatie: Gent
15 bekende Nederlanders schreven een brief aan (één van) hun kleinkinderen waarin ze verwoordden wat geloof
voor hen betekent. Het resultaat is een veelkleurig portret van mensen die zich heel persoonlijk laten kennen en
die hun belangrijkste waarden en diepste motieven in klare taal hebben opgeschreven.

Opdat wij de God die troost ontmoeten: bidden in groot verdriet
Boek
Locatie: Geen.
Geïnspireerd door veelvuldige contacten met mensen in droefheid, en geïmponeerd door de moedige wijze waarop
gelovigen hun problemen vaak tegemoet treden, heeft Joke Forceville-van Rossum dit gebedenboek samengesteld.
Bijbelse teksten, waaronder psalmen, hebben daarbij dikwijls inspiratie geboden. De teksten zijn niet alleen
bedoeld als uitgangspunt voor privégebed, maar ook voor bidden met elkaar. Onder meer ook bij de voorbereiding
van een avondwake kan dit boek goede diensten bewijzen. Omgaan met verdriet is op zichzelf genomen al zwaar.
Als deze taak verricht moet worden in bijzonder moeilijke situaties, bijvoorbeeld bij een miskraam, een abortus, de
geboorte van een gehandicapt kind, bij zelfdoding - wordt dit nog veel gecompliceerder. In deze bundel gebeden
kunnen mensen in die omstandigheden wellicht enige troost vinden. Wie hem ter hand neemt, moet het boek
beschouwen als een gids die wegwijs maakt, maar tevens de gebruiker aanmoedigt eigen gevoelens een plaats te
geven.

Opeens voorbij
Boek
Locatie: Antwerpen
Roman over Sam, een meisje dat twijfelt aan God, aan haar familie en aan zichzelf.

Open de bijbel
Boek - Een handleiding voor de praktijk
Locatie: Gent
Dit boek wil de bijbel doen opengaan, ook voor wie de bijbel nooit voordien opensloeg. Meteen zijn deze bladzijden
een werkboek met allerlei oefeningen.

Open kaart
Spel - De kracht van je stem
Locatie: Mechelen, Antwerpen
Samenleven thuis, op school of in de gemeente, ... veronderstelt regels. Zonder regels is een groep mensen alleen
een menigte. Daarmee raak je de essentie van de samenleving. ‘Open kaart’ geeft een antwoord op de volgende
vragen: “Wie bepaalt de regels in de samenleving?”,
“Is er sprake van een democratie of niet?”, “Heb je inspraak ook al bestaat er geen democratisch
systeem?”, “Op welke manier uit jij je mening?” ‘Open kaart’ speelt open kaart met je deelnemers over democratie
n inspraak.

Open kaart spelen
Spel - Tafelgesprekken voor jongeren
Locatie: Hasselt
'Open kaart spelen' daagt uit tot persoonlijke en verdiepende gesprekken in je jongerenlokaal, in het café of
studentenhuis.
Thema’s die aan bod komen:
1. Levensdoelen
2. Zekerheid
3. Toekomst
4. God
Inhoud:
- 80 vraag- en opdrachtkaarten onderverdeeld in de vier thema’s.
- 15 kaarten met verdiepingsvragen.
- 5 kaarten met een reflectieopdracht

Open over bloot
Boek - Christelijke visie op seks
Locatie: Antwerpen
In dit boek laat de schrijver zien hoe God de mens als een seksueel wezen bedoeld heeft. En dat seksualiteit meer
is dan een lichamelijk gebeuren. In dit boek worden uitwassen en misverstanden bij name genoemd en
geanalyseerd.

Open uw hart
Boek - De weg naar onszelf, de ander en God
Locatie: Gent
Dit boek beschrijft in drie delen de weg naar de spiritualiteit:
1. van eenzaamheid naar alleen zijn
2. van vijandschap naar gastvrijheid
3. van illusie naar gebed

Openhartig - Classic
Boek
Locatie: Geen.
Je raakt niet snel uitgepraat met je vrienden en familie, maar wat weten jullie nu echt van elkaar? Je hebt samen
veel lol, maar hoe openhartig durven jullie echt te zijn?
Laat je verrassen en leer elkaar beter kennen met meer dan 100 boeiende vragen en uitdagingen. Speel
openhartig voor veel plezier met wie en waar dan ook!

Openhartig - Classic
Spel
Locatie: Hasselt
Door de afwisselende vragen en opdrachten komen spelers meer te weten over elkaar en over zichzelf. Dit
uitdagende spel is bestemd voor twee of meer spelers en kan overal, met wie dan ook gespeeld worden.

Openhartig - go for it!
Boek - Go for it!
Locatie: Geen.
Heb je verlangens of dromen over de toekomst of heb je alles al gepland? Wat wil jij bereiken? Wie of wat daagt je
uit of houdt je tegen? Waar ga je echt voor?
Deze 100 inspirerende vragen dagen jou en je medespelers uit tot het maken van keuzes, het delen van visies en
het vrijuit denken over jullie toekomst!

Openhartig - Go for it!
Spel
Locatie: Hasselt
Meer dan 100 inspiratievolle vragen dagen jou en je medespelers uit tot het maken van keuzes, het delen van
visies en het vrijuit denken over jullie toekomst !

Openhartig - kids
Boek - Kids
Locatie: Geen.
Praatjes met je ouders, je buren, de juf of je vriendjes..., maar wat weet je nou eigenlijk echt over elkaar? Je hebt
het samen heel gezellig, maar hoe gek durven jullie met elkaar te doen?
Laat je verrassen en leer elkaar (nog) beter kennen door 100 boeiende vragen en grappige uitdagingen!

Openhartig - Kids
Spel
Locatie: Hasselt
Dit spel zal zorgen voor openhartige communicatie, nieuwe inzichten en luchtige momenten.
leuk voor gebruik op school, tijdens een vrije namiddag of even tussendoor

Openhartig - pubertijd
Boek - Puber tijd
Locatie: Geen.
Je bent wie je bent..., maar wie ben je dan? Waar ben je goed in en waar hou jij van?
Laat je verrassen en leer elkaar en jezelf nog beter kennen met deze meer dan 100 vragen en uitdagende
opdrachten. Speel openhartig met respect en een luisterend oor voor elkaar en laat je medespelers weten waar jij
je bed voor uitkomt.

Openhartig - Pubertijd
Spel
Locatie: Hasselt
Wat wil de wereld van mij? Wat vinden mijn vrienden van mij? Wat verwachten mijn ouders van mij?
Vragen waarvan de antwoorden regelmatig met elkaar botsen. En dan zit je ook nog eens met een lichaam dat
verandert. Je doet veel dingen voor 'de eerste keer' wat spanning en sensatie geeft.

Openhartig - Team Soirit
Spel
Locatie: Hasselt
Op een speelse wijze inspireren de spellen 'Openhartig', kinderen en volwassenen om zichzelf en elkaar beter te
leren kennen
Gezamenlijk dat ene doel bereiken? Versterk de band, durf op elkaar te vertrouwen, voel de teamspirit en laat je
verrassen. Team Spirit kan binnen elke groep, klas, club of ieder bedrijf gespeeld worden.

Openhartig - team spirit
Boek - team-spirit
Locatie: Geen.
Samen hebben jullie een doel. Hoe sterk is jullie band en hoe goed werken jullie eigenlijk samen?
Vergroot jullie verbondenheid met deze 100 inspirerende vragen en verrassende uitdagingen. Speel openhartig
voor de warme team spirit maar bovenal voor veel plezier met elkaar.

OpenHartig- zingeving
Spel
Locatie: Hasselt
Spelend met elkaar kom je meer te eten over wat een ieder drijft, waar je echt blij van wordt en wat er wezenlijk
toe doet in je leven. Niet omdat het moet, maar omdat het betekenisvol voelt.
Verplichtingen kennen we allemaal. Voor je het weet gaat de ene dag ermee in de andere over. Toch kennen we
ook allemaal de behoefte aan zingeving. De behoefte dat wat we doen in het leven ook waarde heeft. Vaak gaat
dat niet over moeten, maar over wat goed en betekenisvol voor je voelt. Keuzes te over en zingeving is voor
iedereen anders. Maar wat
en hoe kies je? Openhartig Zingeving prikkelt je na te denken over dat wat je inspireert en waar je energie van
krijgt.

OpenHartig-Bijzonder
Spel
Locatie: Hasselt
Met elkaar praten en samen dingen doen is leuk! Voor mensen met een verstandelijke beperking is dat soms een
uitdaging. Speciaal voor hen is deze versie in duidelijke taal.
Dit spel heeft 102 vragen en opdrachten en is zo gemaakt dat iederen het kan spelen. Het gaat over dingen die we
allemaal meemaken. Het is dé leukste manier om elkaar beter te letern kennen. Niets is fout, alles s goed!

Opgroeiboek voor meisjes
Boek
Locatie: Antwerpen
In dit informatief boek voor pubermeisjes en hun ous komen volgende thema's aan bod: groei en veranderingen
van het lichaam, de ontwikkeling van de borsten, de voortplantingsorganen, menstruatiecyclus, lichaamshaar,
puberteit van jongens, over hoe je moet omgaan met ongewenste seksuele aandacht, over goede eetgewoonten,
lichaamsbeweging, anorexia nervosa en boulemie, aids, geslachtsziekten en voorbehoedsmiddelen

Opkikkertjes
Boek
Locatie: Antwerpen
De auteur schrijft sinds 2001 wekelijks een opkikkertje in het parochieblad van Brasschaat. Op vraag van velen
werd een deel hiervan gebundeld. Zo ontstond dus dit boek. Je vindt hier korte teksten over heel uiteenlopende
onderwerpen o.a. gist, onkruid, geschenken, Allerheiligen,.. De teksten nodigen de lezer uit om even stil te staan
bij het leven van alledag. Verhalen van gewone dingen waarmee iedereen te maken krijgt, geschreven op een
manier waardoor je als lezer geraakt wordt.

Opnieuw beginnen
Boek - Werkboek
Locatie: Hasselt

Opnieuw beginnen werkboek
Boek
Locatie: Mechelen
Dit werkboek hoort bij de vormingsreeks ´opnieuw beginnen´, een geloofsvorming voor volwassenen. Maak een
nieuw begin met God : volwassen en bewust.

Opnieuw beginnen handleiding
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Deze handleiding hoort bij het catecheseboek ´Opnieuw beginnen´, waarin zes bijeenkomsten over geloofsvorming
zijn uitgewerkt. De handleiding is bedoeld voor mensen die de catechesereeks ´Opnieuw beginnen´ in hun
plaatselijke geloofsgemeenschap willen organiseren. Het is een draaiboek met de inhoud, het verloop en praktische
aanwijzingen.

Opnieuw geboren
Boek - Je kind laten dopen?
Locatie: Mechelen, Antwerpen, Gent
Dit magazine neemt de lezer mee op een fascinerende ontdekkingstocht naar de betekenis van nieuw leven.
Waarom laten gelovigen hun kinderen dopen?

Opnieuw geboren worden
Tijdschrift - Leven vanuit de sacramenten
Locatie: Gent

Opnieuw man en vrouw
Boek - Groeien in een nieuwe relatie
Locatie: Antwerpen
Een relatie is een complexe onderneming. Daarin dekt liefde niet zomaar de risico's
Dit boek geeft perspectieven aan mensen die met een andere partner een nieuwe start willen nemen. Daar is tijd
en inzicht voor nodig. De auteurs zetten een groeilijn uit waarin je jezelf herontdekt en kracht kan putten om een
nieuwe relatie te beginnen.

Opstanding
Boek
Locatie: Antwerpen

Opstapjes twee: thema's en werkvormen voor activiteiten met 1215-jarigen
Boek
Locatie: Gent

Opstarten van een pluswerking
Boek
Locatie: Mechelen
Brochure om vrijwilligers te helpen bij het opstarten van een jongerenwerking (´pluswerking´) in hun parochie,
parochiefederatie of regio.

Opstartpakket plussersgroep
Spel
Locatie: Hasselt
Een koffer vol inspiratie en spel- en bezinningsmateriaal voor wie een Plussersgroep wil starten en begeleiden.

Options
Spel
Locatie: Gent, Mechelen
Voor jongeren is het niet gemakkelijk keuzes te maken. Dit spel geeft het woord aan jongeren : Hoe kijken zij naar
een toekomst die ze zelf moeten opbouwen? Er wordt gespeeld in groepjes van 2 of 3 personen. Er is een breed
gamma van discussiethema´s

Opus Dei
Boek
Locatie: Mechelen
Hoe juist is het beeld dat van het Opus Dei wordt geschetst in De Da Vinci Code? Wat is de boodschap van het
Opus Dei? Wie zijn de leden en hoe leven ze? Wat is hun invloed op de maatschappij?

Opvoedingsspel
Spel
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Het spel bestaat uit drie soorten kaarten: uitgangspunten (geven richting aan de opvoeding en bepalen hoe je wilt
handelen), vaardigheden (wat je moet kunnen als ouder, begeleider, …), gebeurtenissen (situaties die bij ouders en
jongeren vaak emoties oproepen de die soms verstrekkende gevolgen kunnen hebben bv. pesten). Deze drie
invalshoeken hebben met elkaar te maken en beïnvloeden elkaar. Dit spel geeft de mogelijkheid aan ouders,
collega's, ... om hierover uit te wisselen.

oranje map met foto's
Boek
Locatie: Antwerpen

Orde van dienst voor de viering van de initiatiesacramenten op
schoolleeftijd
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Uitgewerkte doopviering voor de doop van grotere kinderen.

Orde van dienst voor de viering van de initiatiesacramenten voor
volwassenen
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Dit bundel is bestemd voor volwassenen die bewust de levende God zoeken en de weg inslaan van geloof en
bekering. Het bevat niet alleen de viering van de sacramenten van doopsel, vormsel en eucharistie maar ook alle
riten van het catechumenaat.

Oscar en oma Rozerood
Boek
Locatie: Mechelen, Brugge, Antwerpen, Gent
De tienjarige Oscar schrijft vanuit zijn ziekbed brieven aan God. Hierin vertelt hij over allerlei kleine en grote
levensvragen aan zijn oma Rozerood. Het is een ontroerende beschrijving van de laatste twaalf dagen uit het leven
van Oscar.

Oscar et la dame rose
Audiovisueel
Locatie: Hasselt, Mechelen, Gent
Verfilming van het gelijknamige boek van Eric-Emmanuel Schmitt.
De twaalfjarige Oscar schrijft vanuit zijn ziekbed brieven aan God. In die brieven, die sprankelen van levenslust,
vertelt hij over oma rozerood, een dame die hem regelmatig bezoekt en met hem praat over allerlei kleine en grote
levenservaringen. Oscars brieven geven een prachtige en ontroerende beschrijving van wat wellicht de laatste
twaalf dagen van zijn leven zijn.
Leeftijd 6+ Duur 105 min

Out of the box
Spel
Locatie: Hasselt
Een klein, kort spelletje over interculturele communicatie om o.a. het belang van duidelijke communicatie in
alledaagse situaties te benadrukken.

Out!
Boek - Alles over homoseksualiteit
Locatie: Antwerpen
Het eerste informatieve boek voor homojongeren (en twijfelaars)!

Over & oud?!
Spel
Locatie: Antwerpen
Wat betekent het om als oudere in armoede te leven? Seniorenarmoede is meer dan weinig geld hebben of in een
klein huis wonen. Het is ook eenzaam zijn, niet kunnen deelnemen aan de samenleving en afhankelijk zijn. Tijdens
dit spel helpen we enkele ouderen om nieuwe levensdoelen na te streven door hun verschillende levensfasen te
herbeleven.

Over de drempel
Boek - Bidden in de ochtend en de avond
Locatie: Mechelen
Veel mensen vragen naar structuur, ritme, discipline in hun gebed: ze voelen dat dit de enige manier is om het
gebed vol te houden en als dragende kracht te ervaren voor hun doen en laten doorheen de dag. Daarom werkten
kardinaal Danneels en Iny Driessen gebedsmomenten uit voor de ochtend en de avond, en dat voor vier weken
door het jaar en voor de grote kerkelijke feesten.
Eerst komt telkens het kruisteken, waarmee we ons plaatsen in de aanwezigheid van de Drie-ene God. Daarna
volgt een gebed uit onze rijke traditie. De meditatie die daarop volgt, legt bepaalde accenten uit het gebed bloot en
doet je 'naar het diepe' varen. Bij de thematiek van elk gebedsmoment werd ook een psalm en een korte
Schriftlezing gekozen. Ten slotte reiken de auteurs één of meer slotgebeden aan: afhankelijk van je aanvoelen of
van het individueel of in groep bidden, kun je daar een keuze uit maken.
Deze gebedsmomenten voor de ochtend en de avond willen mensen over de drempel van het gebed helpen, om tot
echt bidden te komen. Ze willen daarbij vooral je innerlijke mens voeden, je relatie met God, en je dichter brengen
bij zijn hart dat Liefde is.

Over en uit?
Spel
Locatie: Geen.
Een activiteit rond Allerheiligen en Allerzielen waarbij via gesprekken en spelen wordt nagegaan wat mensen die
gestorven zijn, en christelijke symbolen en gebruiken bij sterven en dood, voor ons betekenen.

Over en weer: Bewolkt met kans op lichte neerslag
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Over en weer: Casino - schattenjacht
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Over en weer: Cultionary
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Over en weer: De klok tikt
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Spel dat 60 opdrachten bevat en één uur duurt.

Over en weer: De spelmaker
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Over en weer: De strijd om het Heilige land en het goddelijke licht
vierentwintigurenspel
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Over en weer: Dorps en stadsspel
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Dit nummer bevat een dorpsspel met opdrachten (groepjes van 3 tot 5 personen) met zelfgemaakt spelbord
(stratenplan) voor 12+ en een stadsspel voor 18+, uit te voeren met metro in de buurt.
Het nummer bevat eveneens enkele uitgeteste groepsbevorderende spelen.

Over en weer: Een paarse tomaat is ook een tomaat
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Over en weer: Feestkunde
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Dit nummer bevat voor de verschillende leeftijden enkele feestideeen.

Over en weer: Geluidsmachines en toeterzaken
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Over en weer: Hoe schilder, boetseer ik God?
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Over en Weer: Hoe welkom zijn kinderen met een handicap in je
groep?
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Over en weer: Ik ben de beste
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Over en weer: Je kaart of je leven
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Over en weer: Kletskousen: inspraak en evaluatie
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Over en weer: Lief bos zoekt vriendelijk spel
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Over en weer: Mag ik verder dromen?
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Over en weer: Mime, over grenzen, spieren en scharnieren
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Over en weer: Op tocht
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Over en weer: Pesten
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Over en weer: Pesten:natuurlijke selectie?
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Over en weer: Popmuziek en Chrimen
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Over en weer: Spelen in grote groep
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Over en weer: Spelen uit de wereld
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Over en weer: Spelenderwijs
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
themanummer vol spelen

Over en weer: Thema lijf
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Over en weer: Thema water
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Over en weer: Toneel van A tot Z
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Over en weer: Vampierenbosspel
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Over en weer: Vrede en broederschap
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Over en weer: Vuil of proper water
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen

Over engelen, goden en helden
Boek - verhalen uit de grote wereldreligies
Locatie: Mechelen
Verzameling van de mooiste en belangrijkste verhalen uit de vijf grote wereldreligies. De verhalen uit de ene religie
zijn woest en avontuurlijk, die uit een andere poëtisch en filosofisch. Toch zijn de overeenkomsten tussen de
godsdiensten verrassend groot.

Over geluk
Boek
Locatie: Antwerpen
Hier worden 24 uittreksels uit het Handboekje van de filosoof Epiketos opgenomen, die op zich een klein traktaat
vormen over wijsheid, voor iedereen bruikbaar

Over leven en dood
Boek - Een boek voor jongeren over afscheid nemen en loslaten
Locatie: Antwerpen, Hasselt
Dit boek is speciaal voor jongeren geschreven en het kan hen helpen bij het afscheid en het loslaten van degene
van wie ze veel houden. Het vertelt over het sterven, de uitvaart en alle mooie emoties waarmee ze te maken
kunnen krijgen. Het staat vol praktische aanwijzingen om zo goed mogelijk door deze moeilijke periode heen te
komen.

Over vergeving en verzoening
Boek
Locatie: Mechelen
Hoe vergeven? Hoe komen we tot verzoening? Hoe elkaar weer eerlijk en open in het gelaat zien? Dit boek gaat op
zoek naar antwoorden, en laat zich daarbij inspireren door de oudste tradities van wijsheid, verzameld bij de grote
monastieke auteurs, bij joden en christenen, moslims en boeddhisten.

Over-Grenzen Slovakijetocht
Boek - 3-13 juli 1996
Locatie:
Het boek met werkvormen, informatieve teksten, gebeden en liederen van de tocht die gelovige jongeren
ondernamen in de zomer van 1996 naar Slovakije. De bedoeling was open te staan voor hyet avontuur en het
onverwachte en ook om er verder kennis te maken met het evangelie in het Nederlands en het Slovaaks.

Overbruggen
Boek - Plussersdag 23 februari 2002
Locatie: Mechelen
Werkvormen - Plus 13 activiteiten - Informatieve spelen - Thema´s - Tafelliedjes en -teksten

Overhoop met Petrus
Tijdschrift
Locatie: Hasselt,
In deze speciale editie bij het tijdschrift 'Overhoop' staan mooi geïllustreerde artikels waarin je meer verneemt over
Petrus, die door Jezus de "steenrots" werd genoemd, op wie Hij zijn kerk zal bouwen (Mt.16,18). Het is een
inspirerende editie die je ook te denken geeft over hoe je in Petrus' voetstappen kan treden...

Overwegen: bidden als je leeft
Boek - Een bezinningsboek, opgedragen aan jongeren en hun medewerkers
Locatie: Hasselt
Dit boek nodigt uit tot even overwegen, wachten bij één van de vele overwegen van het leven.
Vrienden, God en Gods vrienden blijven alléén maar als je: met elkaar praat, naar elkaar luistert, van elkaar
droomt, voor elkander werkt.

Overwinteren
Boek - 40 werkvormen tussen verlies en herstel
Locatie: Gent, Mechelen
Werkvormen om in een groep jongeren te gebruiken over het thema rouw en verlies.

Pak-je afval
Spel - voor eindeloos gebruik
Locatie: Antwerpen
´Pak je afval´bevat 3 spelvormen. Het eerste spel visualiseert met stoelen het afval van elke Vlaming. De afvalquiz
legt de link tussen levensstijl en afvalproductie. Het derde spel verstrekt de eerste hulp bij afvalvoorkoming en
helpt bij het maken van afspraken.

Palliatieve zorg voor verzorgenden
Boek
Locatie: Antwerpen
Een werkboek voor leerlingen van het 5de, 6de of 7de jaar verzorging rond palliatieve zorg. Voor leerkrachten is
een handleiding en antwoordenbundel voorzien

Palliatieve zorg, stervensbegeleiding, rouwbegeleiding
Boek - handboek voor deskundige hulpverlening in de thuiszorg en in het ziekenhuis
Locatie: Antwerpen, Mechelen
In Nederland en Vlaanderen is dit boek een standaardwerk geworden voor deskundige palliatieve hulpverleners in
de thuiszorg en in het ziekenhuis. Dit boek wil een waardevolle, geactualiseerde en vooral praktische gids zijn voor
al wie op deskundige wijze hulp wil verlenen aan patiënten of naastbestaanden.

Palmzondag - Tochtboek: stap voor stap (4-5 april 1998)
Boek
Locatie: Hasselt
Tochtboek voor jongeren die 'stap voor stap' (1998) meestapten.

Palmzondag: Tochtboek (7-8 april 2001)
Boek
Locatie: Hasselt

Palmzondag: Van Leuven naar Brussel
Boek
Locatie: Hasselt

Palmzondag: Van Leuven naar Brussel (27-28 maart 1999)
Boek - Tochtboek:
Locatie: Hasselt

Papa, wanneer word je beter?
Boek - Koesterboekje voor wanneer thuis iemand heel erg ziek is
Locatie: , Mechelen
Werkboekje voor kinderen vanaf 8 jaar, die binnen het gezin met kanker geconfronteerd worden. Er staan talrijke
doe-tips is, en tal van medische termen en moeilijke woorden worden helder uitgelegd. Het is ook een
koesterboekje om later nog eens ter hand te nemen.

Parabels? Parabels
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
CD horend bij het boek parabels? parabels! Neerslag van een vertelprogramma over parabels van Matteüs en
Lucas, maar ook over parabels uit de Joodse traditie, uit Japan en China. Ervaringen. Enkele verzen van Oosterhuis
en Rabindranath Tagore.

Parabels? Parabels!
Boek - Luister-, lees- en werkboek
Locatie: Mechelen
"Parabels? Parabels!" was oorspronkelijk een vertelprogramma van Francis Verdoodt en Marcel Sterckx, waarvan,
tussen 2000 en 2003, 70 voorstellingen werden gegeven. De bijbelse parabels worden er verbonden met muziek,
poezie en spiegelverhalen uit de joodse en oosterse traditie. Met deze uitgave is "Parabels? Parabels!" beschikbaar
gesteld in boekvorm en op CD. De tekst van het vertelprogramma is aangevuld met een aantal concrete
werkvormen, waarmee aan de slag kan gegaan worden in de parochie, het leerhuis en het onderwijs. De
methodieken zijn gemaakt voor groepen van (jong)volwassenen van 12 tot 20 deelnemers. Hoewel ze de lijn van
het vertelprogramma volgen, kunnen alle werkvormen afzonderlijk gebruikt worden.

Parachute
Spel
Locatie: Hasselt
Met onze mega parachute kan je ongelooflijk veel leuke dingen doen, zowel op kamp of tijdens een gezellige
bijeenkomst!

Paradox
Boek
Locatie: Antwerpen

Parallelprocessen in organisaties.
Boek - Begrippen, herkennen en aanpak
Locatie: Antwerpen
Parallelprocessen zijn allang bekend uit de klinische psychiatrische en psychotherapeutische praktijk. Ze doen zich
ook voor in andere organisaties waarin intensief met mensen wordt gewerkt, zoals in het onderwijs en in de zorg.
In dit boek worden verschillende manieren aangedragen om parallelprocessen constructief te gebruiken. Aan de
hand van vier voorbeelden uit verschillende praktijkgebieden worden zowel milde als ernstige verstorende vormen
besproken.

Parochie.com
Boek - Mediagids voor de parochies
Locatie: Brussel, Gent
Dit boek wil al wie actief is in kerkmiddens bewust maken van de noodzaak van communicatie. Alleen zo kunnen
we staande blijven in dat mediageweld.

Partnerlink
Spel
Locatie: Antwerpen
Partnerlink is een liefdesspel voor 2 partners. Het is een 'doe-spel' dat opwinding, romantiek en afwisseling brengt
in de relatie. Geliefden zullen al spelend tijd maken voor mekaar.

Pasen stap voor stap
Boek - De kruisweg van Jezus verteld aan kinderen
Locatie: Mechelen
Een sobere vertelling aan de hand van 15 kruiswegstaties. De illustraties staan ook op cd-rom

Pastel
Boek
Locatie: Antwerpen
Aan de hand van vele stapsgewijs opgezette voorbeelden beschrijft dit ruim geïllustreerde boek de veelzijdige
technische mogelijkheden van apstel en geeft daarbij tal van nuttige adviezen

Pastor zijn
Boek - geven wat je ontvangt
Locatie: Hasselt
Wat is 'pastor-zijn' vandaag?

Pastoraal bij het vormsel
Boek - Catechese en gemeenschap
Locatie: Mechelen, Gent
Deze brochure biedt een model van pastoraal bij het vormsel. Ze is de uitwerking van de verklaring van de
bisschoppen ´Opnieuw geboren worden - leven vanuit de sacramenten´, en ze richt zich tot iedereen die meewerkt
aan vormselpastoraal (catechisten, priesters en diakens, vrijwillige ouders,...).

Pastoraal in KLJ
Boek
Locatie: Hasselt, Gent
De "K" in KLJ is dan wel de dragende kracht van deze jeugdbeweging, maar door de tijdsgeest wordt ze niet in elke
afdeling op eenzelfde manier beleefd. Speelt de beweging nog een duidelijke rol in de plaatselijke
kerkgemeenschap? Is er nog een pastorale begeleiding? Deze map wil een steun zijn voor al de leken die een
inbreng hebben in de pastorale aanpak.

Pater Damiaan
Audiovisueel - De grootste Belg
Locatie: Mechelen, Gent
Documentaire over het leven en werk van Jozef De Veuster, pater Damiaan.

Pater Damiaan en ik
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
In dit mooi geïllustreerde boekje kunnen kinderen kennismaken met het leven van pater Damiaan, belicht vanuit
zijn aandacht voor het zieke kind.

Pater Damiaan en ik
Boek
Locatie: Mechelen

Patrick V
Boek
Locatie: Antwerpen
Patrick V. is een rauw verhaal voor jongeren vanaf 16 jaar over een zoektocht naar affectie en aandacht. Op een
onverbloemde manier vertelt Rob Baetens het verhaal van een jongen die zijn hele jeugd mishandeld is en die
daardoor weinig vertrouwen in het leven of de liefde heeft. Zijn leven heeft hem hard gemaakt. Wanneer hij een
meisje leert kennen, gaat voor hem een nieuwe deur open. Hij krijgt aandacht en affectie van haar, maar kan er
niet mee omgaan omdat hij die gevoelens nooit gekend heeft. Patrick V. is een heel cynische jongen. Van zijn
verhaal krijg je rillingen

Paulus
Audiovisueel
Locatie: Mechelen, Gent
Film uit de serie ´De Bijbel´, over het leven van de apostel Paulus.

Paulus: De weg naar Damascus
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Stripverhaal over Saul van Tarsus, die op weg gaat. Onderweg komt hij de Jesjoea uit Nazareth tegen waartegen
hij zich keert. Daarna gaat hij op weg naar Damascus. Op weg naar Damascus echter wordt Saul als door de
bliksem getroffen ...

Paulus: Ervaring als kern van het christelijk geloof
Boek
Locatie: Antwerpen
Wat is voor de apostel Paulus de kern van het christelijk geloof? Kan zijn visie ons helpen in gesprekken met
aanhangers van andere godsdiensten? Welke ervaringen gaan schuil achter zijn missie? En wat betekenen die
ervaringen voor ons?

Paulus: Verslagboek Vliebergh-Sencie-leergang bijbel 2003
Boek
Locatie: Mechelen
Na Jezus is Paulus de tweede stichter van het christendom. Vanuit zijn persoonlijke ervaring van de verrezen
Christus zette hij zijn voorvaderlijk joods geloof in de ene God open voor niet-Joden. Kennen wij Paulus voldoende?

Pay it forward
Audiovisueel
Locatie: Hasselt, Brugge, Mechelen, Gent
Film over een jongen die een origineel schoolproject opzet : hij doet drie mensen een gunst, en die mensen
moeten op hun beurt elk drie mensen een gunst doen, die dan weer ... Op die manier hoopt hij een toestand van
algemene vriendelijkheid te bereiken.
Leeftijd 12+ Duur 119 min

PE kit
Audiovisueel - class of 2009
Locatie: Mechelen
CD met engelstalige christelijke liederen

Peinzen
Boek - 49 filosofische vragen voor kinderen
Locatie: Antwerpen, Gent
Peinzen sluit aan bij de vragende houding van kinderen. De auteurs willen hun de gelegenheid bieden om na te
denken over geluk, vriendschap, de dood en vele andere meestal levensbeschouwelijke onderwerpen. In het
theoretische gedeelte wordt ingegaan op de achterliggende gedachten van filosoferen met kinderen. In het
praktische gedeelte worden 49 filosofische vragen uitgewerkt.

Pelgrim 07
Boek - jongerenstaptocht Tochtboek zaterdag 31 maart zondag 1 april
Locatie: Hasselt
Tochtboek met mooie teksten, gebeden en liederen voor jongeren die tijdens het palmzondagweekend in 2007
pelgrimeerden naar Leuven.

Pelgrim in het leven: estafette-gesprekken
Boek
Locatie: Antwerpen
Waar woont wijsheid? Wat is de zin van lijden en dood? Waarom zijn wij hier? Is er een antwoord te geven op
geweld? Kan stilte nog? In 'pelgrim in het leven' voert Lucette Verboven gesprekken met zestien markante figuren
die hun antwoorden geven. Filosofen, theologen, denkers, schrijvers, monnikken en kluizenaars uit Europa,
Amerika en Azië wijzen op de meest fundamentele dimensie van de mens: zijn spiritualiteit. Consumptie en
prestatie dreigen de mens te herleiden tot een verhandelbaar goed. Maar hij heeft op élk moment van het leven de
keuze de vrijheid te veroveren, pelgrim te worden en tegen de stroom in te gaan. 'Als je door een bos loopt, wordt
iets overgebracht dat méér is dan alleen de bomen. Er is een zin in het leven, alles spreekt ervan, op een heel
individuele manier'. Met deze woorden wijst een van de geïnterviewden naar de band die spiritualiteit maakt met
de natuur, de medemens en het Onnoembare. Deze zestien boeiende en verrassende interviews gaan om wat
achter deze woorden ligt: het onzegbare, het oneindige, het 'zijn'. Ze werden gebundeld naar aanleiding van de
televisiereeks Estaffette (KRO en Canvas) geregisseerd door Wil van Neerven.

Pelgrim zijn een leven lang!
Boek - 20 pelgrimsliederen pelgrimspastoraal Hasselt
Locatie: Geen.
Op deze cd staan 20 pelgrimsliederen verzameld door pelgrimspastoraal bisdom Hasselt.

Pelgrim zijn leven lang
Boek
Locatie: Hasselt

Pelgrimstocht
Boek - Zeven weken in de voetsporen van Christus
Locatie: Mechelen
49 overdenkingen over het leven van Jezus op aarde, en over hoe je Hem als christen kan navolgen.

Pelgrimstocht
Spel
Locatie: Hasselt
Dit spel bevat een reeks gespreksopdrachten, die je kan uitvoeren met een team binnen een school of organisatie.
Deze opdrachten gaan allemaal over inspiratie en bezieling. We gebruiken in dit spel het beeld van een
pelgrimstocht. De peligrim leidt ons doorheen het spel en vertelt ons over zijn ervaringen

Pelgrimszegen
Boek
Locatie: Mechelen
Gebedenboekjes, horend bij de pelgrimszegen, uitgesproken in de Abdij van Tongerlo in 2007, 2006, en 2005.
Misboekjes, horend bij de eucharistievieringen, gevierd tijdens de wandeldagen van Vézelay in 2004 en 2007.

Persona
Spel
Locatie: Hasselt, Antwerpen, Mechelen, Brugge, Gent
Twee stapels kaarten dienen als leidraad om met deelnemers een gesprek op gang te brengen over een groep,
jezelf en anderen uit de omgeving. De personages uit het kaartspel dienen als spelmateriaal, maar ook de eigen
groep kan het onderwerp zijn van evaluatie. De Persona-kaarten zijn een uitnodiging om met plezier door de ogen
van anderen te kijken en ze via filteren van de verbeelding te voorzien van allerlei handelingen, antwoorden,
emoties en verzuchting.

Persoonlijke ontwikkeling - Handboek begeleider
Boek
Locatie: Antwerpen
Deze uitgave is bedoeld voor wie in een groep of team concreet wil werken aan persoonlijke ontwikkeling. Ze biedt
info en praktische oefeningen over themas als communicatie, assertiviteit, zelfvertrouwen, feedback geven en
krijgen, omgaan met verschillen in een team, ... Bij de 10 sessies hoort een gedetailleerde uitleg met extra
toelichtingen, benodigde werkmateriaal enz... Op de bijgevoegde cd-rom staan alle noodzakelijke gegevens,
teksten, opdrachten en werkbladen.
Er bestaat ook een werkboek voor cursisten met kant-en-klare oefeningen.

Persoonlijke ontwikkeling - werkboek voor cursisten
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit is het werkboek met kant-en-klare oefeningen voor cursisten die in groep of team concreet willen werken aan
persoonlijke ontwikkeling. Er is ook een handboek voor de begeleider.

Pesten in het jeugdwerk
Boek - Hoe omgaan met pesterijen? Tips voor jeugdwerkers.
Locatie: Antwerpen, Hasselt
Dit boek wil inzicht bieden in de problematiek van het pesten, in de oorzaken en gevolgen van pestgedrag. Het
boek stelt ook manieren voor om het pestprobleem preventief of curatief aan te pakken. Dat is uiteindelijk geen
simpele opdracht. Een gezonde groepssfeer vraagt een voortdurende aandacht en inzet van de begeleider.

Pesten stoppen stap voor stap
Boek - De NO Blame-aanpak in theorie en praktijk op de basisschool
Locatie: Mechelen
Deze uitgave sluit aan bij de preventiepakketten Toeka en Miembo. Met dit dossier wil het Leefsleutelteam de
zorgcoördinatoren, leerkrachten en directies uit het basisonderwijs overtuigen van de No Blame-aanpak bij
pestproblemen. Het gaat om een niet bestraffende probleemoplossende methode. Het boekje geeft een
zevenstappenplan aan voor een No Blame -aanpak.

Pesten: gedaan ermee !
Boek
Locatie: Antwerpen
Niemand twijfelt nog dat de kinder- en jeugdjaren uiterst belangrijk zijn. Zij zetten een stempel op ieders
toekomst. Een gelukkige kindertijd biedt uitzicht op een gelukkig leven. Jongeren hebben recht op een fijne en
leerrijke jeugd. In die periode zouden ze hun volle mogelijkheden moeten kunnen ontdekken en ontplooien.
Pesterijen maken dit dikwijls onmogelijk. Daarom moeten ze gestopt worden! Dit boek doorprikt niet enkel
vooroordelen. Veelvuldige getuigenissen tonen aan waartoe pesterijen kunnen leiden. Wie er de talrijke adviezen
en tips op naleest, hoeft niet meer te aarzelen. Aan pesterijen valt wat te doen!

Peter en de wolf
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
Peter en de wolf is een muzikaal sprookje uit 1936. Op korte tijd wist de componist Prokofiev hiermee zowel jong
als oud te bekoren. Het gaat over een jongetje dat overbeschermd wordt door zijn grootvader. Toch slaagt hij er in
met de hulp van een vogeltje een gevaarlijke wolf te vangen.
Deze animatiefilm van Suzie Templeton won in 2008 de Oscar voor beste korte animatiefilm.

Petrus
Tijdschrift
Locatie: Hasselt

Piep, het is Pasen!
Boek
Locatie: Antwerpen
Eenvoudig paasverhaal met vrolijke prenten. Een aantrekkelijke voorbereiding op het paasfeest voor kinderen
vanaf 4 jaar.

Planeet op het spel
Spel
Locatie: Antwerpen
Dit spel laat mensen nadenken over de gevolgen die
hun handelen kan hebben op het lot van de natuur.
Het spel gaat in op oorzaken, gevolgen en maatregelen
betreffende milieuvervuiling. Er zijn twee verschillende
moeilijkheidsgraden waarin het spel gespeeld kan worden.

Planeet V
Spel
Locatie: Gent, Hasselt
Dit bordspel neemt jongeren veertig dagen mee doorheen de vasten. De ‘V’ verwijst hierbij niet alleen naar
vormelingen en vasten, maar ook naar verbondenheid, verantwoordelijkheid en vriendschap.
Het materiaal geeft aan catechisten en begeleiders suggesties voor spel, gebeden en teksten, impulsen om tot
(geloofs)gesprek te komen en vooral ook veel aanvullende informatie rond het campagnethema ‘plan(t) de
toekomst’ van Broederlijk Delen.

Platzak
Spel - adventsproject voor jongeren bij de campagne van Welzijnszorg in 2006
Locatie: Brugge, Mechelen, Gent
Er bestaan genoeg zegswijzen die uitdrukken dat je krap bij kas zit. Maar wat betekent het om dag in dag uit in
armoede te leven? Armoede is meer dan een gebrek aan geld, het manifesteert zich op verschillende
levensdomeinen. Samen leggen we een pad aan naar de verschillende
levensdomeinen. Op die weg uit armoede komen we verschillende drempels tegen. Lukt het om
die te overwinnen? ‘Platzak’ is een actief spel dat met weinig woorden armoede ter sprake brengt.

Pleidooi voor mensen in de kerk
Boek - Christelijke identiteit en ambten in de kerk
Locatie: Mechelen
De auteur is duidelijk in zijn mening over de wereldwijde discussie omtrent het ambtsprobleem en de ambtscrisis
in de roomskatholieke kerk. Hij verdedigt zijn theologische stellingen helder en scherp.

Pleinspelen en New Games
Boek - Spel- en inspiratiebundel
Locatie: Mechelen
Deze bundel is een inspiratiebron voor al wie met een grote of kleine groep plezier wil maken of aan de slag wil. De
mix van pleinspelen en New Games maakt het mogelijk een klassieke spelronde met onverwachte spelen te
doorbreken. Zo kan je op maat van de groep spelen selecteren en aanpassen indien nodig. In deze bundel staan
meer dan 160 pleinspelen.

Poëzie en spirit
Spel
Locatie: Geen.
Heel wat jonge dichters brengen in gedichten indringende existentiële zin- en levensvragen aan de orde en peilen
naar de verborgen dimensies van eht bestaan of naar een hogere macht. Of ze dichten over een sukkelschepper of
een meelijwekkende God. Poëzie dus met een religieus kantje...
Deze mooie kaarten met gedichten zijn een goed uitgangspunt om met jongeren rond poëzie te werken.

Polen
Boek - Magistrale roman over de strijd van het Poolse volk door de eeuwen heen
Locatie: Brugge

Pop gepast
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit boek bevat praktische en bruikbare tips en trucs voor beginnende en gevorderde poppenkastspelers. Een kanten klaar uitgewerkt scenario én 33 verhaallijnen zorgen ervoor dat elke poppenkastspeler meteen aan de slag kan

Pop-ups zelf maken
Boek
Locatie: Geen.
Hoe pop-ups maken? Door middel van snijden, knippen en vouwen ontstaan talrijke uitvouwmodellen in de vorm
van wenskaarten, staande objecten, een boekje, ja zelfs een heus poppenhuis

Pot vol koffie
Spel - Spoor zes
Locatie: Hasselt
Zet jij de lekkerste kop koffie? In dit spel worden de deelnemers koffieboeren uit Burundi. Je probeert als ploeg
een zo lekker mogelijke kop Burundese koffie te zetten. Je kunt voor straf spul gaan door enkel koffiestruiken te
telen op je veld, maar één mislukte oogst en je bent gezien. 'Pimp your koffie' is de boodschap en zorg dat je sterk
staat tegen droogte, multinationals en land-erosie. Ga je alleen met je heuvel te werk voor een goede oogst? Of
verzamel je samen met de Haguruka-groepen, boeren die vooruit willen, de meeste opbrengst? Wie weet schenk jij
op het einde van Potvolkoffie! de lekkerst kop!

Precious
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
Verhaal van Claireece "Precious" Jones, een zestienjarig Afro-Amerikaans meisje geboren in Harlem, in een
keiharde omgeving. Het leven lacht haar niet bepaald toe: ze is voor de tweede keer in verwachting van haar
vader. Thuis loopt ze op eieren om te vermijden dat haar moeder, een intens boze vrouw, haar mishandelt. Haar
leven verandert als ze de kans krijgt over te stappen naar een alternatieve school. Daar komt ze onder de hoede
van Ms. Rain. Een vrouw die haar begrijpt en haar laat voelen dat ze bijzonder is en talenten heeft. Hier begint
Precious haar nieuwe toekomst weg van de duisternis, de pijn en liefdeloze omgeving en neemt ze haar jonge
leven in eigen hand.

Prentenbijbel
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Dit prentenboek bevat eenvoudige verhalen die met een eigentijdse kindgerichte taal zijn geschreven (geschikt om
te lezen en voor te lezen). Tekst en illustraties vormen samen de verhalen zowel uit het Oude als uit het Nieuwe
Testament.

Priester bij het uitschot
Boek
Locatie: Antwerpen
het verhaal van een priester, hij kent eenzaamheid en wanhoop die achter geweld schuilgaat.
Gekwetste en gebroken levens krijgen een gezicht

Prikkels
Boek - Methodieken over relatievorming en seksualiteit
Locatie: Antwerpen, Gent
Dit boek bevat methodieken over relatievorming en seksualiteit

Projecten 1
Boek - Leefsleutels in Actie
Locatie: Brussel
Dit boekje bevat geen uitgewerkte projecten, maar een stramien waar je elk klasproject kan aan ophangen. Het
bevat een waaier aan methodieken en technieken die je tijdens de uitwerking van het project met de leerlingen
kan hanteren. Het boekje bevat eveneens een aantal getuigenissen van leerkrachten uit het veld die met leerlingen
uit de tweede graad werken aan projecten.

Psalmen
Boek - Onvergankelijke poëzie
Locatie: Gent
Het boek Psalmen is één van de meest geciteerde boeken in de Bijbel en in de gezangen van gelovigen. Het boekje
wordt een kennismaking met de rijkdom van deze onvergankelijke poëzie.

Psalmen voor de jeugd
Boek - 35 Psalmbewerkingen met korte toelichtingen
Locatie: Gent
De psalmen zijn als het ware naar deze tijd vertaald: de woorden zijn zo gekozen dat eigentijdse mensen zich in
deze psalmgedichten herkennen.

Psychologische Inzichtkaarten
Spel
Locatie: Hasselt
"Toeval bestaat niet! Dat is het principe waarop de inzichtkaarten zijn gebaseerd.
Trek een inzichtkaart en de tekst zal, volgens de wet van synchroniciteit, op dat moment belangrijk zijn voor jouw
bewustwordingsproces. De kaarten dagen je uit om contact te maken met ontkende of niet geleefde delen van
jezelf. Daarnaast vormen ze een praktische leidraad voor het omgaan met de uitdagingen in je dagelijks leven.
Deze kaarten komen het beste tot hun recht als je al een zekere levenservaring hebt opgedaan. En als je een
verlangen hebt om eerlijk te willen kijken naar de onbewuste overtuigingen en gevoelens die je met je meedraagt."

Puzzelstukken '99
Boek
Locatie: Geen.
Een bundel uitgewerkte vieringen voor jongeren rond verscheidene thema's

Quadraginta
Spel
Locatie: , Gent
Dit gezelschapsspel is speciaal gemaakt om te spelen tijdens de veertigdagentijd. Er wordt gewerkt aan de hand
van verschillende bijbelverhalen uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Op het spelbord bevinden zich vijf
tekeningen die telkens overeenkomen met een van de volgende figuren: Noach, Mozes, Elia, Jezus en de
Apostelen. Een speler die bij zo'n tekening komt, krijgt een vraag over het overeenkomstige personage. Deze kan
hij (eventueel) opzoeken in een Bijbel, waarbij hij het antwoord tijdens zijn volgende beurt geeft. Per correct
antwoord krijgt de speler één van de ingrediënten om brood te maken (zout, water, gist en twee delen bloem). De
speler of ploeg die als eerste alle ingrediënten verzameld heeft, wint het spel.
Quadraginta voorziet ook een activiteit voor een grote groep, waarbij men vijf 'ontmoetingspunten' moet voorzien
die elk één van de vijf gebeurtenissen op het spelbord voorstellen (Noach en de zondvloed, Mozes en het
Hebreeuwse volk in de woestijn, Elia op de berg Horeb, Jezus in de woestijn en de verschijningen van de Verrezen
Heer). Een animator vertelt op boeiende wijze de episode en kan gebruik maken van enkele vragen om de
kinderen te laten nadenken en andere vragen te laten stellen, om zo goed mogelijk de betekenis van het verhaal
uit te diepen.

Que tout ce qui vit et respire chante louange au Seigneur
Audiovisueel - Chants d´interiorité et d´évangélisation
Locatie: Mechelen
CD met religieuze muziek van de Tibériade gemeenschap in Lavaux-Ste-Anne.

Qui est Dieu pour vous
Boek
Locatie: Brussel
twaalf vragen van jongeren aan kardinaal Danneels. Hij geeft een persoonlijk getuigenis, praat in klare taal, zelfs
met humor over themata zoals incarnatie, sexualiteit, sociale problemen etc

Quindo
Spel
Locatie: Antwerpen
30 stenen moeten in zo weinig mogelijk beurten zo geordend worden dat alle 5 stenen van dezelfde kleur in een
zeshoek staan. Dan worden ze uit het spel genomen. Na elke beurt wordt de zwarte steen 1 punt verder gezet. Als
hij terug aan zijn beginpunt is, is het spel gedaan. de spelers hebben dan al dan niet samen de opgave opgelost.
Een spel dat prima gespeeld kan worden met verschillende spelers of spelersgroepen waarbij gezamenlijk een
uitdaging wordt aangegaan. Spelers overleggen welke tactiek het beste toegepast kan worden. Het spel is een
soort van puzzel die gezamenlijk opgelost kan worden. Er zit niet noodzakelijk een wedstrijdelement aan vast,
maar dit kan er wel zeer eenvoudig aan toegevoegd worden.

Raad eens hoeveel ik van je hou
Boek
Locatie: Mechelen
Hazeltje en Grote Haas houden vreselijk veel van elkaar. Maar hoeveel precies - dàt is niet te meten!

Rabot
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
Rabot vertelt het verhaal van een sociaal woonblok dat tegen de vlakte moet. Mensen die een uitweg zoeken in
hun miserie komen er van het dak springen, zij die nergens anders een woning vonden, kregen er een plaats. Een
klein dorp in de hoogte waar onverschilligheid hoogtij viert. Zowel de bewoners als het gebouw moeten weg, het
einde van een woelig tijdperk. We volgen een aantal bewoners tijdens de laatste maanden van hun leven in de
woontoren. Een raamvertelling over liefde, eenzaamheid en armoede in het hart van onze Westerse samenleving.

Race for Peace
Spel
Locatie: Geen.
Het spel gaat over de Nobelprijswinnaars voor de vrede. Doorheen het spel wordt kennis gemaakt met de winnaars
van deze prijs en met de persoon van Nobel.

Racisme en multicultureel samenleven
Boek
Locatie: Mechelen
Brochure met een overzicht van werkvormen, informatieve spelen, muziek, fotomateriaal en filmsuggesties over
het thema ´racisme en multicultureel samenleven´.

Racisme, ècht niet
Boek
Locatie: Geen.

Rafa Rafa
Spel
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Brugge, Hasselt, Gent
Alfa en Bèta ‘Rafa Rafa’ (de versie voor de 8 tot 12 jarigen
heet ‘Blauwland-Geelland’) laat de spelers ervaren
hoe vooroordelen en racisme ontstaan, hoe moeilijk het
is om zich te integreren in een onbekend land. Stamp 3
keer op de grond Dit simulatiespel spoort 2 vreemde
culturen aan tot het ontdekken van elkaars gewoonten,
gebruiken en afspraken. De spelers proberen uit te vinden
wat bepaalde gedragscodes in hun eigen cultuur
en in de andere cultuur betekenen.

Rafval Rafval
Spel - culturen ontdekken en leren kennen
Locatie: Hasselt
Er zijn 2 culturen: de vervuilers en de containerparkbezoekers. Ze krijgen de opdracht om elkaars culturele regels
te ontdekken. Communiceren gebeurd op een bepaalde manier. Het is aan jullie om te ontdekken op welke manier
er gecommuniceerd wordt. Probeer op deze manier als eerste toegangsticket te bemachtigen voor het
containerpark!

Raining Stones
Boek
Locatie: Antwerpen
Een filmdossier van de film Raining Stones: rond armoede en sociale uitsluiting in onze samenleving, bedoeld voor
gebruik in het onderwijs en in groepen

Raining Stones
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Filmpedagogisch dossier

Rare vogels: een aanbod voor +13
Boek
Locatie: Geen.

Recht door de wereld
Spel
Locatie: Mechelen
Openluchtactiviteit met 20 opdrachten en 20 missies. De jongeren worden opgeroepen om de wereld beter te
maken : ze mogen op missie als ´Uitstekende Verbeteraar van de Rechten van de Mens´ (deel 2). Hiervoor moeten
ze eerst opgeleid worden (deel 1). Het eerste deel wordt gespeeld met de ganse groep. Voor het tweede deel wordt
de groep opgesplitst in kleine groepjes.

Red de aarde!
Boek
Locatie: Mechelen
Kun je zelf dingen doen om de aarde te redden? Tientallen leuke weetjes voor wie wijzer wil worden over de
wereld. Een boek voor kleuters en jongeren.

Regentijd
Boek
Locatie: Mechelen, Hasselt
Jeugdroman over Anna, die na de scheiding van haar ouders alleen met haar vader achterblijft. Ze ontmoet een
vreemde man, en komt terecht in een ware zondvloed. Wat doet zoiets met een mens? Anna gaat er anders door
naar de dingen, de mensen en God kijken ...

Reis door de Bijbel
Boek
Locatie: Mechelen
Bijbelverhalen gesitueerd in tijd en plaats. Met duidelijke tekeningen en ´reistips´. Voor kinderen van 8-12 jaar.

reis rond de wereld in 20 spelen
Spel
Locatie: Brugge
20 spelletjes uit heel de wereld voor binnen of buiten, verzameld in één multiculturele
spellendoos. De spelborden op zich zijn al een ontdekking, een kleurenfoto en wat geschiedenis
brengen de spelers in de juiste sfeer. Een doos vol verrassingen die goed is voor urenlang
dolle pret. En dat je meer inzicht krijgt in andere culturen is mooi meegenomen.

Reis rond jezelf
Boek
Locatie: Geen.
Werkmap over relaties en seksualiteit voor meisjes en jongens van ongeveer tien dertien jaar

Relatiepad voor vrienden/koppels
Spel
Locatie: Mechelen
Samen met enkele vrienden of als koppel een ´relatietocht´ volgen : een buitenparcours met allerlei vragen en
opdrachten onderweg. Om elkaar beter te leren kennen, om naar elkaar toe te groeien.

Relatiespel
Spel - Relaties onderhouden en verbeteren in werk en privé
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Brugge, Gent, Hasselt
Het uitgangspunt bij dit spel is dat de kwaliteit van een relatie door twee factoren wordt bepaald: het gedrag naar
elkaar toe en de band die u met elkaar heeft, datgene wat u met elkaar verbindt. Beide factoren beïnvloeden
elkaar. Gedrag is daarbij meer een momentopname, terwijl de band stabieler van aard is. Je kan het relatiespel op
verschillende manieren spelen. De spelvorm
bepaalt de intensiteit en de duur.

Relatiespel
Spel - een spel voor liefhebbers
Locatie: Gent, Mechelen
Bordspel waarbij jongeren dieper ingaan op hun houding, kennis en inzicht omtrent relaties en seksualiteit. Deze
drie kenmerken worden bijgehouden op een persoonlijke fiche die is opgebouwd rond de roos van Leary.

Religie in 30 seconden
Boek - De 50 belangrijkste geloofsovertuigingen ontrafeld
Locatie: Hasselt
Het verschil tussen soennieten en sjiieten, de diverse strekkingen binnen het christendom, de oude spirituele
tradities van de Yoruba en Aboriginals en de basisbeginselen van taoïsme en confucianisme? Dit boek zet alles
helder en bevattelijk op een rij. Religie in 30 seconden focust ook op de sleutelteksten van de diverse
wereldreligies, zoals de Buddhavacana, de Koran, de Adi Granth, de Talmoed en de Bijbel. Met uitgebreide
aandacht voor nieuwe 'religies' als Falun Gong, Scientology, Hare Krishna en de Rastafaribeweging.

Religie in Beeld
Boek
Locatie: Mechelen

Religie in beeld
Boek
Locatie: Mechelen, Gent, Hasselt
De 5 grote wereldreligies en de eigentijdse spiritualiteit in stripvorm.

Religies en levensbeschouwingen
Boek - Wegwijzer voor leerkrachten en culturele werkers in Vlaanderen
Locatie: Mechelen, Gent
Deze infomap is een handleiding voor leerkrachten die meer uitvoerige documentatie willen zoeken over de meest
gekende religieuze en levensbeschouwelijke organisaties in Vlaanderen.

Religieus opvoeden in een multiculturele samenleving
Boek
Locatie: Antwerpen, Gent
De school verschiet van kleur. Kinderen van migranten en asielzoekers brengen een wereld van verschil binnen in
de klas. Welke impact heeft deze ontmoeting op opvoeding, vorming en onderwijs? Waar liggen de eigen wortels?
Hoe kunnen we daar vrijuit over spreken en toch van een ander leren? Hoe kan een levensbeschouwelijke
pluraliteit uitgroeien tot een leerkans? Is het multireligieus aanbod niet verwarrend? Is de interreligieuze
vraagstelling terug te vinden in populaire cultuur? Welke vooroordelen beletten de dialoog tussen christendom,
jodendom, islam, en boeddhisme? Staat de christelijke theologie wel open voor de interreligieuze dynamiek van
deze tijd? Zijn er in het leven van Jezus aanknopingspunten voor te vinden? Een boek voor wie kritisch en
constructief wil meewerken aan de dialoog met anders- en niet-gelovigen, met zichzelf en met geloofsgenoten

Rep & Roer : seksualiteit op kindermaat
Tijdschrift
Locatie: Geen.
Deze Rep en roer gaat over seksualiteit en kinderverliefdheid. Twee dingen die we goed uit elkaar moeten houden.
Seksualiteitsbeleving bij kinderen heeft zijn eigen doelen en zijn eigen logica. Als volwassenen hebben we wel een
idee van die logica maar de finesse ervan zijn we wellicht vergeten.

Requiem
Boek - een lied op dood en leven
Locatie: Antwerpen, Mechelen
H.Oosterhuis en componist van der Loo scheppen samen, in nauw contact met de traditionele teksten en muziek,
een nieuwe eigentijdse gelovige visie op leven en dood.

Rescue Race
Spel - Het grote eerstehulpspel
Locatie: Mechelen
Met dit bordspel worden de basisvaardigheden van EHBO aangeleerd.

Resultaatgericht fantaseren
Boek - Antwoorden-inzichten-oplossingen
Locatie: Antwerpen
Dit boek bevat naast de uitleg hoe resultaatgericht fantaseren in de praktijk werkt, verschillende pasklare
fantasieprogramma's die u direct zelf kan gebruiken.

Resurrexit
Audiovisueel - Taizé
Locatie: Mechelen

Richt ons weer op
Boek - Als leven pijn doet
Locatie: Gent
Beide auteurs hebben dit boek samen geschreven vanuit het bewustzijn van hun eigen broosheid en door samen
met lijdenden de weg te gaan. Ze getuigen van de kracht van de opstanding waardoor mensen het leven weer
leerden beamen. Hun geloof in een God die wil dat mensen voluit leven, die onze Broeder in broosheid werd in
Christus en ons nabij blijft in zijn Geest, werd de drijvende kracht achter hun woorden. Dit is een kwetsbaar boek,
zo kwetsbaar als u en ik. Maar... wij zijn geschapen om gelukkig te zijn.

Rikki en Anni
Boek
Locatie: Antwerpen
Elke dag ziet Rikki Anni spelen op het pleintje. Hij droomt dat hij haar vriendje is. Dat ze SAMEN spelen. Maar hij
durft haar niet te vragen. Hij moet iets verzinnen om indruk op haar te maken.

Rikki en zijn vriendjes
Boek
Locatie: Antwerpen
Elke avond gaat Rikki naar de open plek in het bos. Hij speelt er met al zijn vriendjes: witte, maar ook grijze,
bruine en zwarte konijntjes. Vreemd genoeg is Rikki de enige die met iedereen speelt. Als er op een avond een
vreemd konijntje staat toe te kijken, nodigt Rikki hem meteen uit om mee te doen. Wedden dat Rikki iedereen
samen aan het spelen krijgt?

Rise & Sing
Boek - Liedbundel KCV jongeren
Locatie: Mechelen

Risico's
Spel
Locatie: Antwerpen
Omgaan met risico's heeft als doel allerlei vormen van adolescent risicogedrag (seksueel risicogedrag, druggebruik,
risico's in het verkeer,...) samen te bekijken en te bediscussiëren. Op een speelse manier worden de spelers
vaardigheden aangeleerd om situaties en gedragingen op hun mogelijk risico in te schatten. Het is de bedoeling om
samen met jongeren op zoek te gaan naar gedragsalternatieven voor mogelijk risicogedrag

Ritueel en sacrament
Boek - Een aanzet tot reflectie onder pastoraal verantwoordelijken
Locatie: Gent
Deze brochure wil pastoraal verantwoordelijken aanzetten om na te denken over de christelijke sacramenten. Wat
is de originaliteit van een christelijk sacrament ten aanzien van algemeen menselijke en religieuze riten?

Rituelen voor ziel en lichaam
Boek
Locatie: Mechelen
De auteur beschrijft rituelen van uiterlijke en innerlijke reiniging die goed zijn voor lichaam en ziel. Hij vertaalt de
kennis van de oudheid naar de tijd van vandaag.

Rituelen: speelruimte van de hoop
Boek - Wat rituelen (ons) doen
Locatie: Mechelen
In dit boek geeft de schrijfster concrete voorbeelden van cyclische, overgangs- en crisisrituelen (zowel wereldlijk
als godsdientig). Dit blijkt belangrijk te zijn voor ons menselijk leven en welzijn. Het is duidelijk: rituelen zijn terug
van weg geweest.

Rituelendoos
Boek
Locatie: Antwerpen
Een doos met 55 kaarten met allemaal tekeningen en achteraan verhaaltjes voor kinderen

ROADsKILLs
Spel - Het mobiliteitsspel voor jeugdverenigingen
Locatie: Gent, Antwerpen
Een uniek spel voor jeugdverenigingen. Het is niet alleen een erg tactisch spel dat je met de hele groepsleiding
kunt spelen. Het test, zoals het spel verraadt, ook je vaardigheden. Het spel laat je nadenken over je verschillende
verplaatsingsmogelijkheden en veiligheid op de openbare weg. Spelmomenten rond de dode hoek, de straat
oversteken, zichtbaarheid in het verkeer... Het komt allemaal aan bod op een ludieke manier. Alles wat je nodig
hebt, is een ruim lokaal, een open geest en twee uur tijd.

Rode Zangbundel
Boek
Locatie: Antwerpen

Roerloos
Boek - teksten voor ouders,grootouders, broertjes en zusjes van gestorven babys
Locatie: Antwerpen
Er is een kindje op komst en iedereen is in blijde verwachting. Maar dit nieuwe mensje wordt niet levend geboren.
In dit bundeltje van 26 gedichten en twee korte verhalen krijgen de gevoelens van de gezinsleden na het sterven
van een baby een stem.

Rome 2000
Boek
Locatie: Geen.

Roos is een roos is een roos
Boek - De 100 mooiste rozengedichten
Locatie: Antwerpen
De roos is Ã©Ã©n van de meest gebruikte symbolen in de wereldliteratuur, voor vele dichters zelfs het symbool
der symbolen. En zoals er door de eeuwen heen dichters zijn geweest die de roos als clichÃ©beeld hebben
afgezworen, zo zijn er anderen die haar vervolgens weer hebben opgegraven. Er zullen dus steeds dichters zijn en
steeds rozen.
In deze bloemlezing zijn de mooiste gedichten over rozen uit binnen- en buitenland samengebracht door Paul
Geerts.

Rosetta
Tijdschrift
Locatie: Antwerpen
Filmpedagogisch dossier

Rosetta
Boek - plus extra film La Promesse
Locatie: Geen.
Rosetta speelt zich af in de onderklasse van een voormalig industriegebied in Wallonië waar de werkloosheid tot
ongekende hoogte is gestegen. Op een troosteloze camping woont de 18-jarige Rosetta samen met haar
alcoholistische moeder, die zich tegen betaling van geld en bier laat gebruiken door allerlei mannen. Rosetta haat
haar moeder en haat de hele wereld. Ze heeft maar één doel: de camping te verlaten en te leven zoals 'normale'
mensen. Rosetta zet daarvoor werkelijk alles op het spel... Zelfs de vriendschap met haar enige vriend!
La Promesse:
De 15-jarige Igor helpt zijn vader, een kleine sjacheraar. Ze verhuren kamers aan immigranten tegen
woekerprijzen en laten ze illegaal werken in de bouw. Totdat er een ongeluk plaatsvindt...

Rosette- La Promesse
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
In het typisch Waalse stadje Seraing is de werkloosheid enorm. Het zoeken naar werk is een obsessie geworden
voor Rosetta. In het woonwagenkamp waar zij leeft voelt zij zich een nomade. Liever is zij net als andere mensen:
normaal. Bij voorkeur door het vinden en vooral het behouden van een baan.
De angst om buiten de maatschappij te staan en de wil om respect te krijgen zijn haar drijfveer. Als ze eindelijk
werk vindt is het slechts tijdelijk. Ze is snel weer terug bij af. Ook een volgende baan is haar niet gegund.

Rouw in de bijbel
Tijdschrift
Locatie: Mechelen
Hoe gaat een ouder om met het verlies van een kind? Zijn daar recepten voor? Nauwelijks, omdat elke relatie
uniek is. En dus ook de reactie van een mens op het sterven van een geliefde. In de bijbel komen we een aantal
verhalen tegen van verlies. We kijken wat de dood doet met mensen in de bijbel. Via een aantal creatieve
werkvormen diepen we de verhalen uit.

Rouw op je dak
Boek - Verder leven na de dood van een dierbare
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Het is een eerlijk boek dat geen waarheden oplegt, maar dat probeert mee te gaan op de moeilijke weg die rouwen
is.

Rouw-dagboek
Boek - Ruimte voor verdriet
Locatie: Mechelen
Dit boek wil je helpen om je verdriet een plaats te geven. Dit is in onze maatschappij niet altijd mogelijk, want de
verwerking van verdriet bij overlijden van een dierbare vraagt veel tijd. Hier vind je inspirerende en troostende
teksten.

Rouwen in de tijd
Boek - een zoektocht in het landschap van afscheid en verlies
Locatie: Mechelen
Wie rouwt, leeft in een andere tijd, een ´vertraagde´ tijd. Dit leidt tot onzekerheid en onbegrip van
buitenstaanders, die in een ´haasttijd´ leven.
Wie rouwt, vraagt ook om een andere taal : een taal gericht op beleving, minder op adviezen en oplossingen.
Dit is een boek voor wie rouwt, en ook voor wie rouwende mensen beter wil leren begrijpen om hen te kunnen
steunen.

Rouwen om zelfdoding
Boek
Locatie: Antwerpen
Na de dood van zijn vader, worstelde ook schrijver Albert Hsu met de intens emotionele en theologische vragen
rond zelfdoding. Hoewel hij als geen ander weet dat er geen eenvoudige antwoorden te geven zijn, put hij uit de
bronnen van het christelijk geloof om nabestaanden van een geliefde die zichzelf van het leven beroofde de weg
naar God te wijzen - een weg van troost in ons verdriet en hoop voor de toekomst

Rouwen op school
Boek - Jongeren begeleiden in hun omgang met de dood
Locatie: Gent
Houvast voor leerkrachten en al wie met rouwende jongeren in contact komt. Het boek bevat ook werkvormen en
didactische suggesties.

Rouwkalender om te verscheuren
Boek - voor wie rouwt om een dierbare
Locatie: Mechelen
384 velletjes om te verscheuren, zoals verdriet verscheurt.

Rouwkoffer
Themakoffer - Koffer vol materialen om jongeren te helpen bij verlies
Locatie: Brugge, Hasselt, Mechelen, Antwerpen, Gent
Het leven kan blijkbaar zomaar ophouden: een jongere in je groep verongelukt, een klasgenoot sterft… Hoe ga je
daar mee om? Wat kan er gezegd worden? Wat kan je als jongerenbegeleider of leerkracht doen?
Deze rouwkoffer bevat een schat aan materiaal voor begeleiders van jongeren die te maken krijgen met een
overlijden:
- Boeken voor jongeren en voor hun begeleiders met verhalen, werkvormen, tips voor liturgie, kunst
- Gedichten over troost
- Een selectie van ontroerende teksten rond afscheid, verdriet, troost, verder gaan,...
- Vier CD´s met liederen en rustige achtergrondmuziek muziek.
- Foto´s, woorden en uitspraken van bekende en minder bekende mensen die vertellen over troost.
- Een bundel met verhalen, bijbelteksten, getuigenissen van jongeren, filmsuggesties, artikels.
- Geselecteerde liederen op partituur over leven, dood, hoop en liefde, ook op CD.
- Een doosje vol tranen die gevoelens verwoorden.
- Symbolen helpen om het immense verdriet uit te drukken.

Rouwliederen
Audiovisueel - Rouwen, rauw, auw...
Locatie: Mechelen
VerzamelCD met liederen voor de liturgie, over afscheid, rouw, geborgenheid, leven, sterven, dood, eeuwig leven.
Bij de CD hoort ook een boek met partituren.

Rouwliederen
Boek
Locatie: Mechelen
Verzamelmap met partituren voor liturgische liederen over dood, eeuwig leven, geborgenheid, gemis. Bij deze map
hoort ook een CD.

Ruimte voor verdriet
Boek - Omgaan met kinderen in verliessituaties
Locatie: Mechelen
De auteurs hebben vanuit hun jarenlange ervaring in het omgaan met kinderen met een verlieservaring, een
leidraad opgesteld met woorden die kunnen gebruikt worden om hun gevoelens te begeleiden.

Russisch-Orthodoxe kerstkoren
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
CD met 17 russisch-orthodoxe kerstliederen

Rust maar even
Boek
Locatie: Mechelen
bezinningsbundel

Ruth
Spel - Een sterke vrouw
Locatie: Hasselt
Werkvorm om het verhaal Ruth te ontdekken en te spreken over sterke vrouwen vroeger en nu.

Ruth een sterke vrouw
Spel
Locatie: Hasselt
Werkvorm om het verhaal van Ruth te ontdekken en te spreken over gender en sterke vrouwen van vroeger en nu

Sacaramenten: Hartopeners
Boek
Locatie: Hasselt

Sacrale Dans 3
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
Muziek en dansbeschrijving voor 9 sacrale dansen

Sacramenten kwartet
Spel
Locatie: Mechelen
Het sacramenten kwartet is een spel om op een ludieke manier de 7 sacramenten op te frissen.
De bedoeling van het spel is om zoveel mogelijk kwartetten te verzamelen.

Sacramenten: krachten die verzachten.
Boek
Locatie: Geen.

Sacramentencatechese
Boek
Locatie: Mechelen
De auteur gaat uitvoering in op de uitdagingen, die het gevolg zijn van een sterk veranderde geloofssituatie. Hin
toont aan hoe de diepe levens- en geloofservaringen van mensen in de sacramenten uitgedrukt en gevierd kunnen
worden. In dit boek worden niet enkel vragen gesteld, maar ook oplossingen en nieuwe initiatieven voorgesteld.

Sacramentenspel
Spel
Locatie: Gent,
Ganzenbord met sacramenten als thema
Dit spel zet aan tot gesprek over de verschillende facetten van het geloof.

Sacred Works II
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
CD met hedendaagse koormuziek. Psalmen, motetten, lauden, een magnificat en Stille Nacht, gezongen door 3
koren o.l.v. Kurt Bikkembergs.

Safe
Boek - jongerenkrant & begeleidingsmap
Locatie: Mechelen
Begeleidingsmap uitgegeven n.a.v. de Vlaamse Vredesweek. De map hoort bij de jongerenkrant ´Safe´, en is
bedoeld voor de tweede graad van het secundair onderwijs.

Sam en Lisa
Boek
Locatie: Antwerpen
Handleiding bij de video Sam en Lisa om in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs te werken rond
holebi

Samen aan Tafel 16+
Spel - Open kaart spelen over geloofsvragen
Locatie: Gent
Dit spel doet mensen in gesprek gaan over persoonlijk en samen geloven. Een spel om te spelen in (bijbel)kringen,
in catechese bijeenkomsten, jeugdverenigingen, scholen, gespreksavonden,...
Leer elkaar kennen of beter kennen door vragen te beantwoorden die de essentie van ons christen-zijn raken.
Aan de hand van foto's beantwoord je vragen met betrekking tot wat bij je past, waar je hart ligt, wat geloven voor
jou betekent en wat je mogelijkheden zijn als je kijkt naar je gaven, talenten en geestelijke groei.

Samen aan tafel met Jezus - Hoe verloopt een eucharistieviering?
Boek
Locatie: Mechelen
Samen eucharistie vieren met jonge kinderen? Niet evident!
Zo’n viering is voor de meeste kinderen immers een ‘vreemd gebeuren’.
Aan de hand van de set Samen aan tafel met Jezus - Hoe verloopt een eucharistieviering? en de bijhorende
praktische en didactische tips kun je de kinderen inzicht geven in wat eucharistie vieren eigenlijk is.
Eucharistie is maaltijd houden.
Juist daarom vertrekken we in onze didactische tips ook van een ‘maaltijd’. Samen met de leerlingen vergelijken
we het verloop van die maaltijd met het verloop van de eucharistieviering.
Tegelijkertijd ontdekken de kinderen de betekenis van eucharistie: maaltijd houden, Jezus ontmoeten, Brood delen,
verbondenheid vieren, groeien in de levenswijze van Jezus, zich geven voor anderen...
En net daardoor gaan ze zich wellicht uitgenodigd voelen om met elkaar en met Jezus brood en leven te delen...

Bevat:
- 11x poster, kleur, met het verloop van de eucharistieviering;
- 1x poster, kleur, gelamineerd, 'het laatste avondmaal';
- 1 knip-/ 1 legblad A3, zwartwit;
- uitgebreide praktische en didactische tips voor de begeleider (A5-boekje).

Samen beleven
Boek - Een catecheseproject voor gezinnen met basisschoolkinderen
Locatie: Gent
Tot geloofsbeleving komen met alle leden van alle belangstellende gezinnen samen: dit werd uitgetest en
verwezenlijkt in een Limburgse gemeente ter gelegenheid van catechesebijeenkomsten.

Samen Bomen
Spel - rond de bijbel (Oude Testament)
Locatie: Gent
Bomen is een nieuw instrument voor kerkelijk werkers en godsdienstleraren, maar ook voor gezinnen met jongeren
vanaf 16 jaar.
Het spel bevat 52 tekstkaarten uit het Oude Testament en een spelbord.
Wat voel je als je de bijbel leest? Voel je blijheid? Geeft de tekst je een bedroefd gevoel? Voel je angst bij sommige
teksten? Maakt een tekst je benieuwd naar het verhaal dat daarbij hoort? Ervaar je een boos gevoel of weet je niet
precies wat je voelt bij een tekst?
Blij, bedroefd, boos, bang, benieuwd of blanco: zeg het maar!

Samen Bomen: Aanvulset
Spel - over de Bijbel (Nieuwe testament)
Locatie: Gent
Aanvulset voor het spelbord 'Samen Bomen' met 52 tekstkaartjes uit het Nieuwe Testament

Samen door het leven
Boek - Over relaties met toekomst
Locatie: Mechelen, Gent
De auteur maakt duidelijk hoe niet-gelovigen, anders-gelovigen en christenen nauwelijks van mekaar verschillen in
hun kijk op verliefdheid, vriendschap en onvoorwaardelijke inzet. Toch geeft ze aan dat christenen er een eigen kijk
op na houden.

Samen Klanken Klinken
Boek - Jaarthemamap 2002-2003
Locatie: Hasselt
De jaarthemamap van de Katholieke Landelijke Jeugd werkjaar 2002-2003 met naast het jaarthemalied ook tal van
muzikale werkvomen en klinkende activiteiten en suggesties voor eucharistie, gebedsvieringen en bezinning.

Samen komen in de kerk: werkboek
Boek - Werkboek rond de Eerste Communie
Locatie: Gent
In de voorbereiding op de eerste communie van hun kind is het belangrijk dat de ouders ermee praten over geloof
en andere belangrijke levensvragen. Daartoe worden ze geholpen op bijeenkomsten met de werkgroep die in de
parochie de voorbereiding op de eerste communie verzorgt.

Samen komen in de kerk:Handreiking bij het werkboek
Boek
Locatie: Gent
Dit werkboek is bedoeld voor eerste-kommunie-werkgroepen. Het geeft suggesties voor vier ouderavonden en
vooor ouder-kind-bijeenkomsten.

Samen maaltijd vieren: Handleiding
Boek
Locatie: Gent
Samen maaltijd vieren kan gebruikt worden als voorbereiding op de eerste communie of als catechese na de eerste
communie. Kinderen worden begeleid naar de eucharistie en de zondagse liturgie. De rituele tekens en woorden
van eucharistie worden over 5 thema´s verdeeld.

Samen maaltijd vieren: werkmap
Boek
Locatie: Gent
Dit boekje is een voorbereiding op de eerste communie. De ritele tekens en woorden van de eucharistie worden
over 5 thema´s verdeeld. De bedoeling is om jonge kinderen te leren meevieren.

Samen met Jezus op weg
Boek - Kruisweg voor kinderen
Locatie: Gent
Brochure met het lijdensverhaal van Jezus, voor kinderen verteld.

Samen verder
Boek - Wegen naar vergeving en verzoening
Locatie: Mechelen
Wat betekent het sacrament van boete en verzoening? Hoe kunnen we het voor jonge mensen onder woorden
brengen?
Het boek is geschreven in de vorm van negen brieven aan zijn (fictieve) petekind.

Samenleven hoe doe je dat?
Boek
Locatie: Antwerpen, Gent
In dit boek vind je 6 grote vragen oa. "zou jij graag helemaal alleen zijn" en "hebben we altijd een baas en regels
nodig om te kunnen samenleven". Om te jongleren met ideeën en om verder te kijken dan je neus lang is.

Samenscholen
Boek - Een denkwerkdag op 18 maart 2000
Locatie: Gent
De bundel is gemaakt om niets te laten verloren gaan van de denkwerkdag; het is zowel een verslag van het
verleden als een handleiding voor de toekomst.

Samuël
Audiovisueel - Liedjes voor godsdienstles en catechese
Locatie: Mechelen, Gent
14 eigentijdse liedjes om te gebruiken in de godsdienstles en bij de vormselcatechese

Samuël : Aan tafel!
Tijdschrift
Locatie: Mechelen
Tijdschrift voor kinderen 10-12 jaar. De thema´s zijn : pasen - gastvrijheid - eucharistie - laatste avondmaal broederlijk delen

Samuël : Als een lopend vuurtje
Tijdschrift
Locatie: Mechelen
Geloofstijdschrift voor kinderen van 10 - 12 jaar. In dit nummer gaat het over Pinksteren, over de Geest van God,
over Pinkstermensen en een Pinkstermobiel

Samuël : Daar kies ik voor!
Tijdschrift
Locatie: Mechelen
Tijdschrift voor kinderen 10-12 jaar. De thema´s zijn : kiezen voor de liefde - Jezus in de woestijn - kwade
machten in ons leven - vastenkalender

Samuël : Dankzij vrouwen ...
Tijdschrift
Locatie: Mechelen
Geloofstijdschrift voor 10-12-jarigen, met als thema : de vasten en Pasen. Volgende thema´s komen aan bod : de
campagne van broederlijk delen, verrijzenis, vrouwen in het leven van Jezus, sterke vrouwen van alle tijden.

Samuël : De wereld is mijn dorp!
Tijdschrift
Locatie: Mechelen
Tijdschrift voor jongeren van 10-12 jaar. Met bijdragen over eerlijke wereldhandel en globalisering. Met
werkvormen bij het bijbelverhaal Mt. 6, 25-34 (maak je geen zorgen ...). Met een knutselopdracht.

Samuël : Eén grote familie!
Tijdschrift
Locatie: Mechelen
Geloofstijdschrift voor kinderen van 10 - 12 jaar, met als thema : broers en zusters van elkaar. Het centrale
bijbelverhaal gaat over de gemeenschap van de eerste christenen. Er is een bijdrage over christenen in het
Midden-Oosten

Samuël : Fan van God!
Tijdschrift
Locatie: Mechelen
Bijbelverhalen voor kinderen

Samuël : Hallo, wie ben jij?
Tijdschrift
Locatie: Mechelen
Tijdschrift voor kinderen 10-12 jaar rond het thema ´verschillen tussen mensen´. In dit nummer gaat het over
Missio, over Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de waterput, over Zuid-Afrika en apartheid.

Samuël : Ik heb er zin in!
Tijdschrift
Locatie: Mechelen
Tijdschrift voor 10-12-jarigen met de volgende onderwerpen : moeders voor moeders; brief van Paulus aan de
christenen van Efeze; roepingenzondag; knutselen met behangerslijm; verhaal ´de muizenvergadering´; kunst :
triptiek van de zeven sacramenten

Samuël : Ik kijk ernaar uit!
Tijdschrift
Locatie: Mechelen
Tijdschrift voor kinderen van 10-12 jaar, met als thema advent, kerstmis, uitkijken naar Jezus.

Samuël : Ik sta je bij!
Tijdschrift
Locatie: Mechelen
Geloofstijdschrift voor kinderen van 10 - 12 jaar met als thema : Kerstmis/Welzijnszorg. Het tijdschrift bevat een
verwerking van het bijbelverhaal Lc. 1, 39-56 (Maria bezoekt haar nicht Elisabeth), een dossier over Welzijnszorg,
een kunstproject over de kerststal, een spiegelverhaal en een adventsbezinning.

Samuël : Leve het leven!
Tijdschrift
Locatie: Mechelen
Geloofstijdschrift voor kinderen van 10 - 12 jaar.
Bijbelverhaal : vluchten om te leven (Mt. 2, 13-23)
Dossier : op de vlucht!
Knutselhoek : Engelen op een rij
Spiegelverhaal : Nergens plaats
Kunst : Jezus op de vlucht

Samuël : Licht!
Tijdschrift
Locatie: Mechelen
Gelovig tijdschrift voor kinderen van 10 - 12 jaar, met als thema : Kerstmis, Advent, licht uitstralen.

Samuël : Liefde is ...
Tijdschrift
Locatie: Mechelen
Tijdschrift voor jongeren van 10 tot 14 jaar. Het thema van dit nummer is : ´Heb elkander lief, zoals ik jullie heb
liefgehad´.

Samuël : Onder vrienden!
Tijdschrift
Locatie: Mechelen
Geloofstijdschrift voor kinderen van 10-12 jaar met als thema : vrienschap. Bijbelverhaal over de vriendschap
tussen David en Jonathan, de zoon van koning Saul. Icoon van de vriendschap. Dossier over vriendschap.

Samuël : Samen in beweging
Tijdschrift
Locatie: Mechelen
Geloofstijdschrift voor 10-12 jarigen.
Bijbelverhaal : Het grootste gebod (Mt. 22, 34-40)
Dossier : Heilig?
Knutselhoek : fotohouder
Spiegelverhaal : De korte samenvatting
Kunst : Brood en wijn

Samuël : Samen op weg!
Tijdschrift
Locatie: Mechelen
Tijdschrift voor kinderen 10-12 jaar. De thema´s zijn : pasen - campagne broederlijk delen - brood uit de hemel

Samuël : Voel je thuis!
Tijdschrift
Locatie: Mechelen
Tijdschrift voor kinderen 10-12 jaar. De thema´s zijn : vreemde bezoekers voor Abraham - gastvrijheid

Samuël : Word een instrument van vrede!
Tijdschrift
Locatie: Mechelen
Geloofstijdschrift voor kinderen van 10 - 12 jaar.
Bijbelverhaal : Paulus, de onvermoeibare bewerker van eenheid
Dossier : word een instrument van vrede (over Missio)
Recept : Boliviaanse gehaktschotel
Spiegelverhaal : het land van vrede
Kunst : Paulus in Athene

Samuël : Zalig!
Tijdschrift
Locatie: Mechelen
Geloofstijdschrift voor kinderen van 9 - 12 jaar. Thema : gelukkig zijn. Bijbelverhaal : de zaligsprekingen
(bergrede).

Samuël : Zoals Damiaan!
Tijdschrift
Locatie: Mechelen
Tijdschrift voor kinderen van 10-12 jaar. Met verhalen, werkvormen, kunst en crea over pater Damiaan en over de
Damiaanactie.

Samuël : ´t Is aan mij!
Tijdschrift
Locatie: Mechelen
Tijdschrift voor kinderen van 8-12 jaar, met als thema : engagement, vormsel, behoren tot de club van Jezus,
zelfgave

Samuel Misdienaarsgids
Boek
Locatie: Hasselt
In de kerk zijn er een heleboel taken en verschillende manieren om een steentje bij te dragen aan de opbouw van
de parochiegemeenschap. Misdienaar zijn is er eentje van. Deze gids wil je als misdienaar op weg zetten om steeds
meer te weten te komen over je taak. Dit boekje legt op de eerste plaats uit wat een misdienaar zoal doet en
vertelt over het hoe en het waarom. Maar het geeft ook een dieper inzicht in de eucharistie en in het 'misdienaarzijn'. Vanaf ca. 9 jaar.

Sander
Spel
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Brugge
Elk kind ondervindt het wel een keertje: je hoort niet bij de groep. Met Sander is het net zo. Alleen overkomt het
Sander net iets vaker. In dit solidariteitsspel ervaren kinderen spelenderwijs, aan de hand van opdrachten en
verhalen, dat iedereen kan én mag meespelen.

Schaduw weduwe
Boek - Passie en pijn van een minnares
Locatie: Geen.
Als je je geliefde verliest aan de dood gaat voor jou het leven door. Alleen. De auteur haalt de schaduwweduwen en
eventuele kinderen uit de schaduw. Ze gunt hen ook hun verdriet en hun eigen rouwproces en ze geeft tips en
handige adviezen daarom is het een boek van troost, van herkenning, van aanmoediging om elke vorm van
verdriet serieus te nemen.

Schaduwkind
Boek
Locatie: Geen.
Na de dood van zijn dochtertje Isa vond P.F. Thomése zichzelf terug in doodstille kamers, tussen onervaren
woorden die hij nog moest leren schrijven. Dit boek is het adembenemend relaas van dit zoeken naar woorden.
Een heel leven wordt overhoop gehaald, elke betekenis moet opnieuw worden uitgevonden: Als ze nog ergens is,
dan in de taal

Schatgravers
Spel
Locatie: Hasselt
Schatgravers is een schat van een spel dat zijn weg razendsnel vindt naar gezinnen, scholen en praktijken. Het
spel voelt licht en luchtig tegelijkertijd en schenkt de prachtigste open gesprekken en inzichten.
De schatten stimuleren jezelf vertrouwen, vergroten je zelfinzicht en laten je nu en in de rest van je leven schatten
bij jezelf en anderen herkennen.
De karweitjes zijn onderverdeeld in thema's die het leven omhelzen. Ze geven zelf inzicht, plezier, luchtigheid en
laten je stilstaan bij de gewone-bijzondere dingen van alledag.

Schatrijk!
Boek - Bijbels dagboek voor jongeren
Locatie: Mechelen, Hasselt
Elke dag schatgraven in de bijbel!

Schepping is bevrijding
Boek - verrassende ecologie in de bijbel
Locatie: Mechelen, Gent
Ecologie benaderd vanuit het bijbels getuigenis.

Scheve tafel
Spel
Locatie: Geen.
De scheve tafel drukt de oneerlijke voedslverhoudingen in de wereld uit. De doelstelling is de spelers bewust
maken van de voedselproblematiek op wereldvlak. De klemtoon ligt op de beleving, het aan den lijve ondervinden
hoe het is om arm of rijk te zijn.

Schiet op (met) elkaar
Boek
Locatie: Mechelen
Brochure uitgegeven n.a.v. de Vlaamse vredesweek, bedoeld voor de eerste graad van het secundair onderwijs.

Schipbreuk
Spel - Spelkoffer Wereld Missie Hulp
Locatie: Hasselt
Het spel 'Schipbreuk' combineert teambuilding, spel en reflectie. Deelnemers worden uitgedaagd na te denken over
hoe zij zich opstellen in een samenwerking en wat ze daarin te bieden hebben. Daarnaast worden ze uitgenodigd
wegen te zoeken om alleen solidair te zijn. Solidariteit is niet iets voor volwassenen, of rijke mensen. We kunnen
allemaal ons steentje bijdragen.

Schooltas vol verdriet
Boek - Leren omgaan met rouw in de klas
Locatie: Mechelen

Schoorvoeten (volume één)
Boek - Krikdagen voor een vormend gebeuren met jongeren
Locatie: Gent
Dit eerste volume van Schoorvoeten is een handreiking voor vormselcatechese, een pleidooi om met jongeren de
lange weg te gaan van groeien in gelovend mens worden. Schoorvoeten schenkt veel aandacht aan de verdieping
van de begeleidingsploeg en aan de betrokkenheid van de ouders. (Schoren betekent stutten en steunen).
Dit volume heeft een aanbod voor negen kriikdagen en voor drie ouderavonden.

Schoorvoeten (volume twee)
Boek - Krikdagen voor een vormend gebeuren met jongeren
Locatie: Gent
Dit volume biedt vier krikdagen en drie ouderavonden. Het is een tweede deel voor vormselcatechese voor
jongeren die de lange weg willen gaan van groeien tot gelovig mens. (Schoren betekent stutten, steunen).

Schoorvoeten: Veertien om te doen
Boek
Locatie: Hasselt
Derde aanvulling bij Schoorvoeten - Tweede bundel vervolgkrikdagen voor een vormend gebeuren met jongeren in
functie van vormselcatechese voor jongeren die de boeiende weg willen gaan van groeien tot gelovig mens.
(Schoren betekent stutten, steunen).

Schoorvoeten: vijftien om te doen
Boek
Locatie: Hasselt
Vierde aanvulling bij Schoorvoeten - Derde bundel vervolgkrikdagen voor een vormend gebeuren met jongeren in
functie van vormselcatechese voor jongeren die de boeiende weg willen gaan van groeien tot gelovig mens.
(Schoren betekent stutten, steunen).

Schreeuw om nieuwbouw
Boek - Zoektocht naar de integratie van de eigen geloofsgroei
Locatie: Mechelen
Persoonlijke getuigenis van een geseculariseerde mens van vandaag die zoekt naar geloofsgemeenschappen voor
morgen

Schrijf je eigen gebeden
Boek - magneetboek
Locatie: Mechelen
Interactief boek met 200 magneetjes waarmee kinderen vanaf 6 jaar hun eigen gebeden kunnen ´schrijven´.
Voorbeeldgebeden helpen hen een eind op weg.

Schulden: wie wordt er beter van?
Boek
Locatie: Antwerpen
Vastenkalender 2001 van Welzijnszorg

Schwung spel
Spel
Locatie: Hasselt
Met Schwung! Bouw je samen met jongeren van 12 tot 18 jaar aan een stevige groep waarin iedereen een plaats
heeft. Maak pesten en uitsluiting bespreekbaar op een niet - veroordelende manier. Sta stil bij talenten die je
belangrijk vindt in een vriend(in). Zo wordt 'die andere' wat minder anders.
Via actieve opdrachten, denkoefeningen en discussiestellingen verdienen de spelers vriendschapsverzoeken en
bouwen ze een web. Het vriendenweb moet sterk genoeg worden om het pestvirus te weerstaan.

Scoren
Boek
Locatie: Antwerpen
Scoren biedt de mogelijkheid om éénmalig of in een aantal bijeenkomsten dieper in te gaan op het thema relaties
en seksualiteit. De doos bevat aan de ene kant een methodiekenboekje met 8 suggesties om met jongeren over dit
thema te werken en aan de andere kant één volledig uitgewerkt spel

Scoren
Spel
Locatie: Antwerpen, Gent
Als je jongens hoort, lijkt het er vaak op of de wereld ligt aan hun voeten. In verhalen over versieren wil niemand
voor de andere onderdoen. Alle trucs lukken. Hoe meer meisjes je scoort, hoe beter. Maar jongens zijn, als je er
echt naar vraagt, heel onzeker over hun uiterlijk, hun seksuele identiteit, over hun contacten met meisjes of
jongens. .

Search & Find
Spel - Daylight Bible game
Locatie: Mechelen
Bordspel waarbij degene met de meeste bijbelkennis wint

Seks hoe voelt dat
Boek
Locatie: Antwerpen
De auteur neemt een massa vragen van kinderen omtrent relaties en seksualiteit onder de loep. ze geeft hen een
degelijke uitleg over de 'technische' en de emotionele kant van de kriebels in de buik. Zo geeft ze ook ouders en
leerkrachten ideeën en inspiratie om op een levensechte manier met kinderen te praten over dat 'ingewikkelde'
verkeer tussen mensen

Seks is meer... dan recht op en neer: seksuele voorlichting voor
werkende jongeren en scholieren
Boek
Locatie: Geen.

Seksualiteit op kindermaat
Boek
Locatie: Antwerpen
Een Rep en Roer over hoe kinderen seksualiteit beleven

selected shorts 13
Audiovisueel - de beste vlaamse kortfilms
Locatie: , Gent

Selected shorts : De beste Vlaamse kortfilms van 2005
Audiovisueel
Locatie: Hasselt, Gent
Tien fictiefilms én twee animatiefilms die samen een mooi overzicht geven van een sterk kortfilmjaar.
1. Love's Lost And Happiness
2. The Sunflyers
3. De Laatste Zomer
4. Dag Opa
5. Ureca
6. The One Thing To Do
7. Alice Ou La Vie En Noir En Blanc
(filmverwerking in de jaarthemamap Lopend Vuur)
8. Het Einde Van De Rit
9. Forever
10. Meander
11. On A Lead
12. Angst

Selma
Audiovisueel
Locatie: Hasselt, Gent
In 1965, ruim een eeuw na de Amerikaanse Burgeroorlog, barsten in de staat Alabama diverse protesten los. De
Afro-Amerikaanse bevolking eist stemrecht voor minderheden in Amerika. De spanningen lopen hoger op na de
dood van een jonge Afro-Amerikaan en de arrestatie van Annie Lee Cooper en explodeert wanneer de protestmars
van het stadje Selma naar de hoofdstad Montgomery eindigt met bruut geweld en de boeken ingaat als Bloody
Sunday. Ze laten het er echter niet bij zitten. Onder leiding van Martin Luther King, Jr. ontstaat één van de grootste
protestmarsen ooit.

Sensoa Vlaggensysteem
Spel
Locatie: Hasselt
Het Sensoa Vlaggensysteem helpt om seksueel gedrag van jongeren eerlijk te beoordelen en er gepast op te
reageren. Maar je kan het Vlaggensysteem ook gebruiken om met kinderen en jongeren het gesprek aan te gaan
over welk seksueel gedrag wel of niet goed is. Centraal in het spel staan zes criteria voor gezond seksueel gedrag.
Die bieden, begeleiders, kinderen en jongeren een houvast bij het beoordelen van seksueel gedrag en dus ook bij
de reactie daarop. Bovendien kunnen die criteria een leidraad vormen voor eigen seksueel gedrag.

Servicemap voor jongerenliturgie
Boek
Locatie: Antwerpen

Servicemap voor jongerenliturgie: jezelf worden
Boek
Locatie: Antwerpen

Seven
Boek - Werken aan een diaconale houding
Locatie: Mechelen
Hoe kun je met jongeren (12-18 jaar) aan de slag met diaconaat? Deze bundel bevat werkvormen en actuele
filmpjes, die aansluiten bij de 7 werken van barmhartigheid. De doelstellingen zijn : ontmoeting met de ander,
persoonlijke ervaring, wederkerigheid, en de band tussen diaconie en geloof.

Seven pounds
Audiovisueel
Locatie: Hasselt, Mechelen
Om zijn verleden achter zich te laten, besluit Ben Thomas zeven onbekende mensen een helpende hand toe te
steken en zo hun levens drastisch te veranderen.
Leeftijd: 12+ Duur: 117 min

Sexofoon
Spel - een actief spel, voor binnen en buiten, over relaties en seksualiteit
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Gent
Sexofoon is een actief spel over graag zien, verliefd zijn, vrijen en wat daarbij komt kijken. De deelnemers aan het
spel zijn leden van het team van een soort 'jongerentelefoon. Zij krijgen vragen over relaties en seksualiteit van
(vooral) jongeren. Het is de bedoeling dat zij op deze vragen een antwoord zoeken en verwoorden

Sexplorer
Boek
Locatie: Antwerpen
De sexplorer is een interactieve cd-rom voor jongeren rond liefde en seksualiteit

Sierra Oscar Lima
Spel - Een solidariteitsspel voor jongeren vanaf 12 jaar
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Brugge
Sierra Oscar lima is een spel over solidariteit. Sierra Oscar lima is een simulatiespel. De spelers bevinden zich
ergens in een compartiment op een duikboot. De duikboot heeft een aanvaring en zal zinken. De opdracht voor alle
spelers is het schip heelhuids te verlaten. Hiervoor zijn ze op zichzelf en op de groep aangewezen.
Hoe langer het spel gespeeld word, hoe meer de deelnemers merken dat ze er pas komen als ze samenwerken.

Silayan
Audiovisueel - Religieuze wereldliederen
Locatie: Mechelen, Gent
Deze zangbundel bevat een uitnodiging: hoor en zie en zing! Wereldliederen zijn er om gezongen en `beleefd´ te
worden. De liederen nemen ons mee naar verschillende continenten en zo kunnen we een glimp opvangen van het
zelfverstaan van mensen wereldwijd.

Sketch
Spel
Locatie: Antwerpen, Brugge, Mechelen
Met de kaarten van dit spel en een dosis fantasie kan je 1001 boeiende en grappige sketches creëren. 'Sketch'
betekent 'kort toneelstuk, meestal luchtig van karakter'. De tekst die door de spelers over en weer naar elkaar toe
wordt 'geslingerd', speelt daarbij meestal een grote rol. Het gaat in dit spel dan ook vooral om het plezier van de
presentatie, het wil geenszins een competitie- of prestatiespel zijn. 64 kaarten, elk met een begrip, in een luxeuitvoering. De begrippen zijn onderverdeeld in 8 categorieën: gevoelens, waar, wanneer, rol, hoe?, handeling,
probleem, rekwisiet. Deze kaarten vormen de 'motor' van het spel.

Slapen in een zoen: zangen van dood en leven
Boek
Locatie: Geen.
De dood bezingen. Een woord zoeken in de sprakeloosheid van de dood. De dode missen. Sterven leren. Leven
naar de dood. Je inleven in je eigen dood. Sterven mogen. Leven met de doden. Vergankelijkheid, kortstondigheid,
daarover gaan deze gezangen. 'Wij zijn niks, wij doen nergens aan', zo zeggen mensen het veelvuldig. Nog altijd
blijft het bestaande christendom taal en riten van dood en leven domineren. Ben je niet bij de kerk, dan ben je
niks. In deze bundel worden de grote woorden van het christendom niet gebezigd. Wat rest is de woorden delen
van allemaal, van alledag

Sleutel op de deur
Boek - animatorcursus voor plus- en lange weg begeleiders
Locatie: Brussel
cursus animator

Slumdog Millionaire
Audiovisueel
Locatie: Brugge, Mechelen, Hasselt, Gent
De 18 jarige Jamal, een weesjongen uit de sloppenwijken van Mumbai, staat op het punt om 20 miljoen rupies te
winnen in de Indische versie van het programma ‘Weekend Miljonairs’. Hij is nog maar één vraag verwijderd van de
overwinning, wanneer de politie hem aanhoudt omdat ze hem verdenken van vals spel. Jamal vertelt hen over zijn
leven op straat, zijn familieperikelen en zelfs over het meisje waarop hij verliefd werd en dat hij uit het oog
verloren is. Maar hoe is deze jongen die niet in geld geïnteresseerd is in de finale van ‘Weekend Miljonairs’ beland?
En hoe komt het dat hij het antwoord weet op alle vragen?

Snoepen van toegankelijkheid
Spel
Locatie: Hasselt
Aan de hand van 80 speelkaarten brengt dit spel een gesprek op gang over de toegankelijkheid (in al zijn
aspecten) binnen en buiten jouw jongerenwerking.
Leeftijd: begeleiders
Aantal spelers: 6-12
Duur: 45-60 min

Snuffelspoor: een boek voor jonggidsen, jongverkenners en
scheepsmakkers
Boek
Locatie: Geen.

Soa en aids bestaan nog steeds
Boek
Locatie: Antwerpen

Soa-Souvenir
Spel - kaartspel over seksueel overdraagbare aandoeningen
Locatie: Antwerpen
Soa-Souvenir is een werkvorm die op een speelse manier wegwijs maakt in de seksueel overdraagbare
aandoeningen. Het eerste deel is de kennismaking. Daar doorloop je vijf korte spelen. In het tweede deel staan
relationele aspecten in de kijker. In het derde deel volgt er een evaluatie aan de hand van souvenirkaartjes.

Soa-Souvenir vernieuwde editie
Spel - spelen rond seksueel overdraagbare aandoeningen
Locatie: Mechelen
Educatief spel over seksueel overdraagbare aandoeningen (soa). Het spel behandelt niet alleen de kennisaspecten
van soa. Er wordt ook ingegaan op relationele aspecten soals kunnen communiceren over veilig vrijen, eigen
grenzen in lichamelijkheid en seksualiteit kunnen afbakenen en die van anderen respecteren.

Sociale psychologie
Boek - een inleiding
Locatie: Antwerpen
Dit boek is bestemd voor studenten in het psychosociale, pedagogische en paramedische hoger onderwijs maar is
zeker ook toegankelijk voor iedereen die interesse heeft voor de sociale invloeden in het gedrag van mensen.

Soeper Cool
Spel - Het coolste groentenspel
Locatie: Hasselt
Met dit supercool spel, probeer je spelenderwijs je eigen soep te maken.
De spelers worden verdeeld in teams van vier. Elk team vertegenwoordigt een groente. Met behulp van
zaadkaartjes en groentekaartjes kan je proberen om zo veel mogelijk echte groenten te verdienen. Hoe meer
opdrachten je tot een goed einde brengt, hoe meer kaartjes en hoe meer groenten je kan verdienen voor in je
soep. Deze soep kan je dan weer gebruiken om geld te verdienen voor je eigen Soep op de Stoepactie.

Son of Saul
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
Oktober 1944, Auschwitz-Birkenau. Saul Ausländer is lid van het Sonderkommando, een geïsoleerde groep Joden
die verplicht wordt de nazi's te assisteren bij hun uitroeiingspraktijken. Terwijl hij er aan het werken is in een van
de crematoria, ontdekt hij het lijk van een jongen in wie hij trekken van zijn zoon herkent. In het midden van de
geplande revolte van het Sonderkommando beslist hij het onmogelijke te doen: het lichaam van de jongen van
verbranding te redden en hem een echte eerbare begrafenis te geven.

Songs from Taizé
Boek
Locatie: Mechelen, Hasselt, Gent
Dit liederboek bevat instrumentale begeleidingen voor 71 liederen uit Taizé. Ze zijn geschreven ter ondersteuning
van een gezongen gebed.

Songs from Taizé (gitaarbegeleiding)
Boek - gitaarbegeleiding
Locatie: Mechelen
In dit boek staan instrumentale begeleidingen voor 71 liederen uit Taizé. Ze zijn geschreven ter ondersteuning van
een gezongen gebed. Ze bevatten niet alleen basisbegeleidingen, maar ook partijen voor een groter aantal
instrumenten, inclusief duo's, trio's en kwartetten. Er zijn partijen voor klavier (orgel), gitaar (akkoorden en
partijen voor klassieke gitaar), blokfluit (sopraan en alt), dwarsfluit, hobo, klarinet, Engelse hoorn, fagot, trompet,
hoorn in fa, trombone en cello.

Sophie Scholl
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
München, 1943. Terwijl Hitler een vernietigende oorlog voert in Europa, heeft een groep jonge Duitse studenten
zich verzameld in de verzetsgroep Die Weisse Rose. Sophie Scholl maakt als enige vrouw deel uit van de groep. Op
18 februari 1943 worden Sophie en haar broer Hans gearresteerd nadat ze betrapt zijn op het verspreiden van
folders op de universiteit. De daaropvolgende dagen wordt Sophie verhoord door de Gestapo officier Robert Mohr.
Als hij haar een uitweg biedt om aan de dood te ontsnappen, weigert zij dit...

SOS Conflict!
Boek - Concrete werkvormen voor geweldloos opvoeden en begeleiden
Locatie: Mechelen
Het geweldloze gedachtegoed van Pat Patfoort en vanMarshall Rosenberg wordt in dit boek vertaald naar
praktische oefeningen, lesmateriaal en spelvormen. Ze zijn bruikbaar voor iedereen die met kinderen en jongeren
leeft en werkt.

Soulmate
Spel
Locatie: Gent, Antwerpen, Mechelen, Brugge, Hasselt
Soulmate een ontdekkingsreis, een ontmoeting met jezelf en je medespelers. ‘Soulmate’ leert je jezelf en je
medemens opnieuw te ontdekken en te waarderen. ‘Soulmate’ speelt met communicatie, het spel is een handig
hulpmiddel om tot een open gesprek te komen. Soulmate verrast met leuke en vernieuwende spelelementen.
Iedere deelnemer speelt met een eigen speelbord en zoekt doorheen het spel zijn ‘soulmate’ of boezemvriend op!

Sova4kids
Boek - Christelijke training in sociale vaardigheden
Locatie: Mechelen
Leuk werkboek waarmee kinderen (9-14 jaar) leren hun sociale vaardigheden te vergroten, vanuit een christelijke
invalshoek. De thema´s zijn : hoe maak in contact? wie ben ik? Hoe stel ik mijn grenzen?

Spandoek, een vastenproject voor tieners van 13 tot 17 jaar
Boek
Locatie: Geen.

Spannende seks
Boek
Locatie: Geen.
In een tijd dat veel koppels vrijen alsof ze staand een maaltijd aan het snelbuffet naar binnen werken, kunnen we
best een goed kookboek gebruiken om ons seksleven wat meer pit te geven. Spannende seks staat boordevol
handige tips en nuttige weetjes voor hem, voor haar en voor samen om het vuur brandende te houden

Spe salvi
Boek - encycliek van Paus Benedictus XVI
Locatie: Brussel
Waaruit bestaat de christelijke hoop? Wat betekent het te zeggen dat wij verlost zijn? Wat mogen we hopen en
geloven?
In deze encycliek wordt in duidelijke taal beschreven wat dit alles betekent.

Spe(e)ltijd!
Boek - Een boek boordevol spelactiviteiten
Locatie: Gent
Een boek boordevol spelactiviteiten voor binnen, buiten, in het bos, in grote of kleine groep.
Variërend in duur, klassiek of nieuw, kortom voor elk wat wils.
Bevat ook praktische informatie: hoe spel begeleiden, hoe zelf spelen maken, hoe variëren uit bestaande
spelmethodieken,...

Speeddaten met dilemma's
Spel - Spelkoffer Wereld Missie Hulp
Locatie: Hasselt
In het speeddate spel gaan jongeren in wisselende twee- of meertallen in gesprek omtrent acht (ethische)
dilemma's die betrekking hebben op ontwikkelingshulp. Door bij elk dilemma na het gesprek de eigen positie te
bepalen, situeren ze zichzelf in een bepaald gedachtegoed met betrekking tot ontwikkelingshulp. Over deze positie
gaan ze vervolgens in groep in gesprek.

Speel je vrij!
Boek - Praktijkboek balspelen
Locatie: Antwerpen
Dit boek plaatst essentiële tactische principes op de voorgrond binnenhet spelonderwijs. Het bevat
doelspelen,terugslagspelen, tik- en afwerpspelen en slagbalspelen. Vele spelen passen perfect in een
leerstofopbouw van balsportlessen. Het is bedoeld voor leerkrachten LO en kan leerlingen boeien vanaf 10 tot 18
jaar en ouder.

Speelbijbel
Audiovisueel - Het verloren dagboek
Locatie: Mechelen, Gent
CD-romspel over de bijbel voor kinderen van 7 tot 12 jaar : Tijdens een bosspel verliest één van je vrienden haar
dagboek. Reis het meisje achterna om haar dagboek terug te geven, en beland in de verrassende wereld van de
bijbel.

Speelpleinmap 'Wij-spelen'
Boek
Locatie: Hasselt
Speelplein met maatschappelijk kwetsbare kinderen
Maatschappelijk kwetsbare kinderen hebben vaak het gevoel er niet bij te horen. Op school, in de jeugdbeweging,
bij de sportclub… En ook op het speelplein. Maar ook voor animatoren en verantwoordelijken op het speelplein is
de aanwezigheid van maatschappelijk kwetsbare kinderen vaak niet evident.
Deze educatieve map legt uit hoe we maatschappelijk kwetsbare kinderen, net als alle andere kinderen, toch een
leuke tijd kunnen bezorgen op het speelplein. De map gaat dieper in op het belang van een vertrouwensrelatie,
een leuk spelaanbod, de noodzaak van een beleid en het belang van een goed netwerk. De speelpleinmap bevat tal
van praktische tips om animatoren op weg te helpen met een maatschappelijk kwetsbare doelgroep. De vele
voorbeelden en illustraties maken de inhoud bovendien goed verteerbaar.
Positieve ervaringen op het speelplein besparen deze kinderen niet alleen een zoveelste kwetsing, maar dragen ook
actief bij tot een positief zelfbeeld. Goed voorbereide animatoren ervaren werken met deze doelgroep ook als een
verrijking. Je oefent jezelf in coachen en leiding geven, en leert door de confrontatie met andere referentiekaders
veel over jezelf en je eigen kijk op de wereld.
De map is een onmisbare tool voor de vele animatoren, verantwoordelijken en beleidsmakers die op speelpleinen
te maken krijgen met kinderen die maatschappelijk kwetsbaar zijn. De map zet ons op weg om drempels te
verlagen en het speelplein toegankelijker te maken voor alle kinderen.

Speelprikkels
Boek - Meer van hetzelfde maar toch anders
Locatie: Mechelen
Het boek is het derde in de reeks "Speelprikkels". Het is zeker een bron van inspiratie voor wie op zoek is naar
leuke spelideeën voor kinderen.

Speels met homoheterobi
Spel - kwartet, verfcatch, stadsspel & colorclash
Locatie: Mechelen
Werkvorm om samen met jongeren na te denken en een mening te vormen rond seksuele diversiteit. Dit spel kan
bijdragen tot een grotere verdraagzaamheid ten aanzien van seksuele diversiteit.
Het kwartet kan op zich gespeeld worden, of kan als leiddraad gebruikt worden voor verschillende grotere spelen
zoals een verfcatch, een stadsspel en een colorclash.
Dit spel is de volledig vernieuwde editie van het vorige ´homoheterobikwartet´ uit 1998 (ook uit te lenen in het
documentatiecentrum).

Spel Bijbel woord van God
Spel
Locatie: Mechelen
Laat je inspireren door bijbelcitaten.

Spel Charles de Foucauld
Spel
Locatie: Gent
Kennismaking met het leven van Charles de Foucauld, waarbij telkens, door middel van vragen, de link wordt
gelegd naar het leven van de jongeren.

Spel inzicht
Boek - activiteitenboek 3
Locatie: Antwerpen, Brugge, Gent
Centraal in dit boek staat het zelf maken van nieuwe spelen: een tiental technieken die je stilmuleren om nieuwe
spelen te verzinnen. Een volgend deel rekent af met de remmingen van buitenaf opgelegd, die spontaan en
bevrijdend spel verhinderen. Maar vooral is dit een boek vol leuke spelletjes voor alle mogelijke groepen. Nieuwe
waarden en houdingen krijgen een kans: solidariteit ipv individualisme, samenwerking ipv concurrentie

Spel van verlangens
Spel - Waar heb je echt behoefte aan?
Locatie: Gent, Antwerpen, Mechelen
De bedoeling van dit spel is je te helpen bij het orde scheppen binnen de wirwar aan behoeften, zodat je van
daaruit keuzes kunt maken voor gedrag dat zo goed mogelijk aansluit bij jouw wensen.
Het spel bestaat uit 144 kaarten, verdeeld over 3 groepen: behoeften, effecten op gevoelens en effecten op
gedrag.
Het spel heeft verschillende spelvormen.
Het is geschikt voor coaching, uiteenlopende groepen, teams, intervisie en privésituaties.

Spel Visie Jokri Engagement
Spel
Locatie: Gent
De jongeren denken na over de betekenis van dienstbaarheid, worden uitgedaagd om engagement concreet te
maken, wisselen uit over inhoudelijke discussievragen in verband met engagement,...

Spel Visie Jokri Geloof
Spel
Locatie: Gent
In 'geloof' komen verbondenheid, verwondering en ontmoeting samen. Met dit kaartspel proberen we ons geloof te
verdiepen. Wat is christelijk geloof? Hoe denken de anderen hierover? Wie is God voor mij? Kan Jokri mij helpen
geloven?

Spel Visie Jokri Verbondenheid
Spel
Locatie: Gent
Met de verbondsdoos willen we de samenwerking in de groep bevorderen en willen we de betekenis van
verbondenheid in de verf zetten. De doos bevat een aantal spelsuggestie en materialen die groepsbevorderend
werken:
- parachute
- aardbal
- een tegen allen
- samenwerkingsopdrachten
- contactspelen
- bidden met de schrift: elkaar dragen

Spel Visie Jokri Verwondering
Spel
Locatie: Gent
Het spel roept op tot aandachtig leven, een open blik hebben, stil staan bij, geraakt worden door,... engagement.
Vooral stil staan bij en geraakt worden door wat de ander mij te zeggen heeft.

Spel-lonken
Boek
Locatie: Antwerpen
Eeen bundel vol spelen: balspelen, behendigheidsspelen, contact- en vertrouwensspelen, den- en doespelen,
evaluatiespelen, expressiespelen, kennismakingsspelen, new games, spelen op basis van bekende
gezelschapsspelen, relaxatiespelen, teamvormende spelen, sluipspelen, spelen uit andere culturen, tafelspelen,
tussendoortjes, uitnodigingsspelen, uitleefspelen

Spelbundel 1
Spel - speel met spel
Locatie: Antwerpen
Spelfiches met heel veel verschillende soorten spelen. Zowel voor binnen als buiten, kleine groepen, grote
groepen.

Speldeprik
Boek - Spelenboek voor kinderen
Locatie: Mechelen
Spelenboek met 16 uitgewerkte spelen voor kinderen van 6 tot 12 jaar

Spelen
Spel - Buiten. In ploegjes.
Locatie: Geen.
Spelfiches met spelen die buiten speelt en in ploegjes.

Spelen en Sketches
Boek - Spel- en inspiratiebundel
Locatie: Mechelen
Deze spelbundel is een inspiratiebron voor al wie een bonte ring wil maken.

Spelen met conflicten
Spel - Vijf kaartspellen om je conflictvaardigheden te verbeteren
Locatie: Hasselt, Gent, Antwerpen
Conflicten hoeven niet negatief te zijn. Ze zijn broodnodig om de onderlinge samenwerking te bevorderen.
Conflicten stimuleren ons om ´de waarheid´ vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Deze box bundelt 5
kaartspelen: Ken je kracht: meet je bekwaamheid
Ruzie mag: Tips en uitdagingen
Respect, man!: De kunst van het ruziemaken
De rode knop: De kunst van het ruziemaken 2
Gelijk of geluk: Ga je voor harmonie of onvrede ?

Spelenderwijs filosoferen met kinderen
Boek
Locatie: Geen.
Dit boek leert hoe u kinderen op speelse wijze kunt betrekken bij filosofische onderwerpen. Dit kan uitstekend
gecombineerd worden met activiteiten zoals tekenen, toneelspelen en knutselen.
In dit boek staan activiteten die voor kinderen interessant en leuk zijn om te doen, zowel binnen als buiten
schooltijd.

Speling: als iemand sterft
Tijdschrift - Tijdschrift voor bezinning
Locatie: Gent
14 thema´s rond de dood

Speurtocht naar Jezus
Boek
Locatie:

Spic & Span - 25 propere gesprekmethoden
Spel
Locatie: Hasselt, Mechelen
Wil je een planning maken voor de publicatie van het krantje?
Op zoek naar een constructieve oplossing voor bv. het smartphonegebruik in je groep?
Wil je een activiteit grondig evalueren? …
Ontdek zelf in deze vorming hoe het speelser én efficiënter kan dankzij onze ‘Spic & Span-gespreksmethoden’.
Maak kennis met enkele vernieuwende gespreksmethoden – door ons ontwikkeld, uitgeprobeerd en goedgekeurd –
bruikbaar in verschillende situaties binnen het jeugdwerk en het onderwijs.
‘Spic & Span’ is een kant en klare tool rond deze thema’s: brainstormen, plannen, deftige discussie, feedback
geven, evalueren.

Spiegelen
Spel
Locatie: Antwerpen
Deze koffer wil een moment aanbieden om even stil te blijven staan. Achter, voor en naast je te kijken. De koffer
bestaat uit teksten en liederen rond spiegels en enkele pasklare methodieken. Dit spiegelmoment kan hopelijk tot
denken aanzetten, een moment van rust inlassen, de groep versterken, ...

Spiegelkoffer
Spel
Locatie: Antwerpen
De spiegelkoffer zit vol verhalen en methodieken om stil te staan bij jezelf in relatie tot anderen. Goed te
gebruiken in je groep of klas. Gaat in op de vraag 'wie ben ik?' en 'hoe gaat het met mij?'.

Spirido
Spel
Locatie: Mechelen
Bordspel voor doopcatechisten, gebaseerd op de spelen ´Spirido´ en ´Vertel het maar´.

Spirit@school
Boek - handleiding spirit@school 2e graad KSO/TSO
Locatie: Gent
Handleiding voor de leerkracht, horend bij Spirit@school, een methode voor godsdienstonderwijs in de tweede
graad van KSO/TSO.

Spiritualiteit
Boek - 200 eigenzinnige, mystieke, geestige en diepzinnige uitspraken over de bronnen van wijsbegeerte en religie
Locatie: Antwerpen
Onmiskenbaar zijn ze aanwezig, ons fysieke lichaam en de materiÃ«le wereld. Maar zijn ze het enige? Zijn ze het
belangrijkste? Wat is er mÃ©Ã©r - wat verschuilt zich achter het zichtbare, waardoor wordt het tastbare bewogen?
De menselijke geest, zelf al een ongrijpbaar fenomeen, worstelt met dergelijke vragen, en heeft in alle tijden en
culturen antwoorden gevonden die de mens doen uitstijgen boven de materie. Een kleine maar gevarieerde selectie
van deze wijsheid en die inzichten hebben wij in deze bundel bijeengebracht.

Spiritualiteitsreis: een aandenken
Boek
Locatie: Geen.

Spiritwijzer
Spel - Hoe levens-en zingevingsvragen op het spoor komen?
Locatie: Hasselt
Een ideaal spel voor mensen met en zonder beperking om in gesprek te gaan rond zingeving!

Spoor Zes Touwtje Trek
Boek
Locatie: Hasselt

Spoor Zes: de uit-vlucht
Spel
Locatie: Hasselt

Spoorzes: Job of dop
Boek
Locatie: Hasselt

Sporen van menswording
Boek - Teksten van en over Ward Bruyninckx
Locatie: Hasselt
Ward Bruyninckx (1924-2008) inspireerde en bezielde zestig jaar lang. Jarenlang was hij nationaal proost van de
Chiro. Hij was een begenadigd spreker en schrijver. Veel van zijn teksten maken deel uit van ons collectieve
geheugen en worden ook vandaag nog veelvuldig gebruikt. Op weg met anderen om samen meer mens te worden,
zo leefde hij. In zijn woorden liet hij sporen na van die menswording. Als geen ander verstond Ward Bruyninckx de
kunst om moeilijke woorden en ingewikkelde begrippen te hertalen en op een eenvoudigewijze te verwoorden.
In de jaren 70 publiceerde hij twee succesvolle boeken (Tussen gisteren en morgen en Dwars doorheen het leven).
Dit boek bevat een keuze uit teksten van Ward Bruyninckx en een biografie van deze boeiende figuur. Sommige
teksten zijn klassiekers, de meeste echter zijn nog nooit gepubliceerd. Zo zijn er teksten opgenomen rond
belangrijke momenten doorheen het jaar (advent, vasten, Pasen, hemelvaart, Pinksteren, …) en bijbelverhalen uit
het Nieuwe Testament. Ook aan spiritualiteit, geloofsleven, mens en maatschappij wordt aandacht geschonken.
Wards poëzie en een 'poëtisch' woordenboek krijgen ook de nodige aandacht. Het boek sluit af met het 'Afscheid
nemen' van Ward en zijn 'geestelijk testament'.

Spot op het complot: spel voor 12-14 jarigen
Tijdschrift
Locatie: Geen.

Spot op het complot: spel voor 12-16-jarigen in het kader van
Worldshake
Spel
Locatie: Hasselt, Gent
Spot op het complot wil spelers doen stilstaan bij de kloof tussen arm en rijk, zowel bij ons als op mondiaal vlak en
wil een aanzet vormen voor actieplanning. De spelstructuur is een eenvoudig alom gekende één-tegen-allen-opzet,
waarbij de groep in zijn geheel uitgedaagd wordt om binnen een beperkte tijdsspanne een bepaald aantal
opdrachten te volbrengen. Via de opdrachten kunnen de spelers materiaal (touw, balken en voorwerpen) bekomen
om een netwerk te maken over de kloof. Het is aan de spelbegeleiding om te bepalen hoe uitgebreid het netwerk
moet zijn om in de opdracht te slagen

Spotlight
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
Spotlight vertelt het waargebeurde verhaal over het verslag van The Boston Globe over diverse seksschandalen
binnen de katholieke gemeenschap in Massachusetts in 2001. De onderzoeksafdeling 'spotlight' van The Boston
Globe wordt ingezet hier verslag van te doen, maar de zaak blijkt groter en ingewikkelder dan gedacht: tijdens de
zoektocht naar de waarheid raken ze verwikkeld in een politiek spel waarin ze ontdekken dat niet alle betrokken
partijen hetzelfde belang hebben. Het onderzoek werd uiteindelijk één van de grootste schandalen uit de
Amerikaanse geschiedenis. The Boston Globe ontving in 2003 de Pulitzerprijs voor deze journalistieke daad.

Springbonen
Spel
Locatie: Antwerpen
Met dit boekje willen we je een dosis springbonen toedienen, die ervoor zorgen dat je je groep met veel plezier aan
het dansen krijgt. Er zit een cd bij met de bijhorende muziek voor 6 tot 15-jarigen.

Sprokkelmap
Boek - Vormselprojecten met +15-jarigen
Locatie: Mechelen, Brussel
Ideeën voor het begeleiden van jongeren op de "Lange Weg"; vormsel en hernieuwing van de doopbeloften en de
plechtige geloofsbelijdenis.

SQN
Spel - managing tools
Locatie: Antwerpen, Gent
De 216 speelkaarten kunnen in 5 spelvarianten gebruikt worden. Vragen als ´Waar ben ik goed in?´ ´Wat zijn mijn
kwaliteiten?´ ´Aan welke vaardigheden moet ik sleutelen?´ ... kunnen beantwoord worden. Zo kunnen de spelers
de eigen vaardigheden en kwaliteiten grondig analyseren en indien nodig een aantal aandachtspunten formuleren.

Stadswandeling
Spel - Fotozoektocht
Locatie: Gent
Stadswandeling doorheen het Gentse stadscentrum aan de hand van foto's. Bij de wegbeschrijving zit ook heel wat
informatie over de historiek van gebouwen en plaatsen waarlangs de route loopt.

Stammenoorlog
Spel
Locatie: Gent
Stammenoorlog dat in open lucht gespeeld wordt, is een variant van het spel 'stratego'. Doel van het spel is het
veroveren van de totempaal van de andere stam.

stand by me
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
Laat je meeslepen door deze sublime verfilming van het boek 'The Body' van Stephen King. Vier vrienden horen
dat er ergens in het bos het lijk ligt van een vermiste tiener en besluiten op zoek te gaan naar het lichaam. De
werkelijkheid neemt mythische vormen aan tijdens hun speurtocht die spannend, ontroerend, vol weemoed en
humoristisch is.
Leeftijd: alle Duur 85 min.

stap voor stap
Boek
Locatie: Antwerpen, Gent
Werkboek van stap voor stapweekend 2001

Stap voor stap
Audiovisueel - op weg naar je eerste communie
Locatie: Mechelen, Gent
CD met 22 liedjes voor de eerste communievoorbereiding en viering. Deze CD hoort bij het pakket ´Stap voor stap
´.

Stap voor stap (2000)
Boek
Locatie: Antwerpen, Gent, Hasselt

Stap voor stap (2001)
Boek - palmzondagweekend 7 en 8 april 2001
Locatie: Hasselt
Tochtboek met mooie teksten, gebeden en liederen voor jongeren die tijdens het palmzondagweekend van 2001
pelgrimeerden van Sint-Joris-Weert naar Brussel.

Stap voor Stap (2003)
Boek - Tochtboek -zaterdag 12 en zondag 13 april 2003, De Vlaamse Ardennen Brussel
Locatie: Hasselt
Tochtboek met mooie teksten, gebeden en liederen voor jongeren die tijdens het palmzondagweekend van 2003
pelgrimeerden van de Vlaamse Ardennen naar Brussel.

Stap voor stap: op weg naar je eerste communie
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Eerste
1. een
2. een
3. een
4. een
5. een

communiepakket, bestaande uit :
handleiding voor 10 bijeenkomsten met kinderen, 4 ouderavonden en 3 eucharistievieringen
werkboek voor de kinderen
aftelkalender voor het gezin
CD met liedjes (+partituren)
reeks grote prenten

Stappen door de zomer
Boek - Voor allen die op kamp trekken
Locatie: Mechelen
Liedjes en korte verhalen

Stapstenen
Boek - Naar een pastoraal met echtgescheidenen
Locatie: Mechelen
Echtscheidingspastoraal is een onderdeel van gezinspastoraal. Deze bundel vormt een genuanceerde pastorale
tekst, die de evangelische zorg voor en het geluk van gescheiden mensen vooropstelt. Het is bedoeld voor
pastorale verantwoordelijken en voor gescheidenen, die zich betrokken weten bij de christelijke gelovige
gemeenschap.

Stapvoets naar Assisi
Boek
Locatie: Brugge
Verslag van een pelgrimstocht, van de gelopen weg en de fraaie omgeving, maar ook van de toevallige
ontmoetingen en de schijnbaar onbeduidende voorvallen die de tocht een ziel en een betekenis geven.

Startbijbel
Boek
Locatie: Gent
De Startbijbel is een korte verzameling van alle bijbelboeken, met weglating van moeilijkere gedeelten. Naast
bekende bijbelverhalen zijn er ook teksten in verwerkt die je zelden of nooit aantreft in boeken met
bijbelvertellingen. De teksten zijn niet naverteld maar zijn gewoon een vertaling uit de grondteksten.

Steek een tandje bij
Boek
Locatie: Hasselt
Tekstenbundel van Spoor Zes voor de campagne van Broederlijk Delen 2013.
Getuigenissen, opwekkende poëzie, scherpe doordenkers, gespreks- en andere opdrachten over jongeren en
engagement, over vasten en opstaan, over bouwen aan de toekomst. Te gebruiken in groepen, verenigingen,
klassen, teams, ..

Steek jezelf voorbij
Boek - Een jongerenboek over weerbaarheid
Locatie: Hasselt
Heel wat jongeren zien het vandaag niet zo goed meer zitten. In hun persoonlijk leven en inde samenleving botsen
zij voortdurend op feiten en gebeurtenissen, die hen angstig, verontwaardigd, onwennig of ontmoedigd maken
over de dag van morgen. Toch willen ze volop leven naar een zinvolle toekomst toe. Jongeren vinden in het
materiaal van dit 'levensboek' concrete inspiratie, oriëntatie en uitdagingen tot weerbaarheid.

Steen van verdriet
Boek - vorm geven aan rouw
Locatie: Geen.
Steen van verdriet vertelt naast het ontroerende verhaal van Herma over haar dochter ook het verhaal van twaalf
mensen die een workshop hebben gevolgd. Twaalf zeer persoonlijk, herkenbare verhalen die haarscherp weergeven
hoe je met je handen vorm kunt geven aan rouw om het verdriet tastbaar te maken.

stef bos - in een ander licht
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
1Lied van Lot Ruïnes en Spoken
2Lied van God Wat ik niet ben
3Lied van Ruth My land is jou land
4Lied van Lea Wat moet ik hier nog
5Lied van Prediker Alles is lucht (met Frank Boeijen)
6Lied van Job Nulpunt
7Lied van Noach De Ark (met Fernando Lameirinhas)
8Lied van Maria Magdalena Zoals Licht (met Jackobond)
9Lied van Christus en de Duivel Duel
10Lied van Jezus en Judas De Judaskus
11Lied van de moeder Pietà
12Lied van Petrus Vlees en bloed

Stekelzot van je
Boek
Locatie: Antwerpen
Twee egeltjes worden halsoverkop verliefd. Maar knuffelen dat prikt toch zo! Ze gaan in het bos bij andere dieren
goede raad zoeken.

Stel je eens voor: Het grote kernkwaliteitenspel
Boek
Locatie: Hasselt

Stel je eens voor: Het grote kernkwaliteitenspel
Spel
Locatie: Antwerpen, Hasselt
Hoe kan je in de dagelijkse omgang met anderen bewuster gebruik maken van je kwaliteiten...
Dit spel bevat een bordspel, dobbelstenen en beschrijvingen van o.a. dagelijkse situaties

Stel je eens voor: Het grote kwaliteitenspel
Boek
Locatie: Geen.

Stellingen rond relaties
Spel
Locatie: Antwerpen
Gevarieerde stellingen rond liefde en relaties. Om te gebruiken tijdens een activiteit of groepsgesprek.

Steltlopers
Boek
Locatie: Antwerpen
Tien jongeren in een kla. het laatste jaar. Het vrije leven lonkt al. En toch is dit laatste jaar opmerkelijk in hun
leven, vanwege de verbondenheid die ze met elkaar voelen, de gesprekken die ze met elkaar kunnen hebben, hun
gevoelens, soms verheven, maar soms zo ellendig. Het is nog allemaal aftasten, onderzoeken, beslissen. Ze zijn
als steltlopers die op hoge poten door het leven waden. Een aangrijpend boek dat de grenzen van emotie,
verbondenheid, verstand aftast

Stem geven aan verhalen
Boek - Werkschrift over het vertellen van bijbelse verhalen
Locatie: Gent
Dit boekje biedt een praktisch antwoord op de vraag : Hoe vertel ik verhalen, en meer bepaald bijbelverhalen, aan
kinderen?

Sterk in Godsnaam
Spel
Locatie: Hasselt
In deze werkvorm leren jongeren diverse figuren uit de christelijke geloofsgeschiedenis beter kennen. God heeft
namelijk vele sterke mannen en vrouwen geroepen om zijn Weg te volgen. Ontdek de schakels tussen Abraham en
Jezus en maak kennis met hen die op hun beurt in Jezus’ in voetsporen zijn getreden.

Sterke schouders
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Werner Storms weet uit ervaring dat verdriet sterke schouders nodig heeft en een zachte hand. Dit geeft hij weer
in een bundeling van gedichten.

Sterrenkaartjes
Spel
Locatie: Mechelen
Set van 40 vragenkaartjes, om dierbare herinneringen op te halen na het overlijden van een dierbare. Geschikt
voor 6-100 jaar.

Sterrenkind
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Tineke vertelt aan de nieuwe juf dat haar broertje Michiel tijdens de vakantie gestorven is.
Aan de hand van hun eigen ervaringen praten de kinderen met de juf over wat er met een mens gebeurt als hij
sterft.

Sterven is een kunst
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit boek vertelt het verhaal van de laatste 2 levensjaren van Fryda van Damme. Na meer dan tien jaar staakt ze
de medische strijd en weerstaat ze aan de lokroep van de dood. Ze neemt bewust afscheid. Ze viert feest, laat zich
verwennen en sterft in de winter thuis.

Sterven om te leven
Boek - Mijn kerkervaring
Locatie: Gent
De auteur ervaart verschillende stadia in zijn eigen kerkbeleving en in die van medechristenen: ontkenning,
opstandigheid, depressie en positieve ervaring. De kerk van de toekomst zal er zeker niet minder levenskrachtig
uitzien nu heel wat gelovigen een positieve houding ervaren.

Stervensbegeleiding in een nieuwe tijd
Boek
Locatie: Geen.
Voor wie gelooft dat de dood niet alleen het einde van het lichaam, maar ook de geboorte van de geest betekent,
moet stervensbegeleiding ook geboortebegeleiding zijn.

Stil verdriet
Boek - een boek en audio-cd met troostende teksten over afscheid nemen
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Voor dit luisterboek schreef Manu Keirse een reeks hartverwarmende teksten die troost en hoop bieden als je
geconfronteerd wordt met het verlies van een dierbare. Chris Lomme leest de teksten op de audio-cd. De
verschillende facetten van verdriet, verlies en rouw komen aan bod.

Stille plek
Boek
Locatie: Antwerpen
Stille plek is de debuutbundel van Floor Deroo. Heel fijnzinnig, en zeer bewust \'woordspelerig\' houdt ze de lezer
in de ban. Nu eens zacht, dan weer heel stormachtig strooit ze kwistig beeldjuweeltjes uit haar vingertoppen en
weet ze vele enthousiaste jongeren maar ook volwassenen te boeien.

Stilstaan
Boek
Locatie: Antwerpen
Totaal onverwachts krijgt de tienjarige Benjamin op een dag een hartstilstand. Hij sterft en komt terecht in het
land van Straks. Vol verwondering stapt hij uit het ziekenhuisbed en kijkt. Naar zijn eigen lichaam, naar de dokter
die hem tevergeefs weer tot leven tracht te brengen, naar zijn ouders en zijn zus Esther die afscheid van hem
nemen

Stilte
Boek - Innerlijke rust in een hectische wereld
Locatie: Antwerpen
Hoe kan je in je dagelijkse leven ´heiligdommen van stilte´inlassen? Dit gaat om innerlijke rust, zelfkennis en een
andere kijk op de wereld.

Stiltekaartjes
Spel
Locatie: Hasselt
Inspirerende afbeeldingen en teksten om bij stil te vallen.

Stilteritueel voor kinderen
Spel
Locatie: Mechelen, Antwerpen, Gent
Houten doosje, met daarin 55 kaarten en kaartenhouder, een veertje, een steen en wat schelpen. Hiermee kunnen
kinderen en de volwassenen die hen omringen, interactief bezig zijn met het religieuze. Elk kaartje toont een
tekening, een tekst, een trefwoord en een periode van het jaar. Als trefwoorden lezen we onder meer openheid,
samenwerken, hoop, winter, droom, boos-zijn, verlangen, dapper zijn, kunst, dank, het belangrijkste, ...

Stilzitten als een kikker
Boek - Mindfulness voor kinderen en ouders
Locatie: Mechelen
Dit boek + CD staat boordevol mindfulnessoefeningen en verhaaltjes, waarmee kinderen van 5 - 12 jaar en hun
ouders een rustpunt kunnen vinden, piekergedachten kunnen beheersen en leren omgaan met lastige gevoelens.

Stop, stap eens verder!
Boek
Locatie: Brugge, Gent

Stopcontact: bezinningsteksten voor de veertigdagentijd
Boek
Locatie: Antwerpen

Story Cubes
Spel
Locatie: Hasselt
Werp de dobbelstenen - vertel een verhaal.
Speel met familie en vrienden, om de beurt ben je de verteller
Gebruik de dobbelstenen om je verhaal te bedenken en te vormen. Je kan deze op verschillende manieren
gebruiken.

Straf Spul
Spel
Locatie: Gent
Jongeren leren omgaan met lichamelijke klachten. Kennis verwerven over medicatie.

Straks zuig je de sterren op
Boek - De gouden flits 2004 Kinder- en jongerenpoëzieprijs Nereland en
Locatie: Antwerpen
Grappig, ontroerend, fantastisch! Gedichten van Nederlandse en Belgische kinderen en jongeren.

Strax: jeugdwerk verkent de toekomst
Boek
Locatie: Mechelen
Het boek bestaat uit twee grote delen, met in een eerste deel aandacht voor de eigenheid van het jeugdwerk. Een
stap in de geschiedenis van het jeugdwerk, het jeugdwerklandschap, het beleidskader en de internationale context.
Het lijvige tweede deel schetst de maatschappelijke uitdagingen voor het jeugdwerk met telkens een kernbijdrage
en een interview of panelgesprek. Volgende thema's komen aan bod: ruimte, generationeeel denken, sociologie,
pedagogie, cultuur, politiek, levensbeschouwelijk en culturele verscheidenheid

Stress
Spel
Locatie: Antwerpen
Het spel moet een discussie op gang brengen over de oorzaken van stress, en over de manier waarop elkeen tracht
om te gaan met stress en op zoek gaat naar oplossingen.

Stress vriend en vijand
Boek - De aanpak van stress, thuis en op het werk
Locatie: Antwerpen
een onmisbaar vlot leesbaar basisboek over stressmanagment waarin zeer veel aspecten aan bod komen.

Stress. Moet dat?
Boek
Locatie: Brussel
Hoeft het allemaal wel, waartoe dient het en we zijn moe, klinkt het. Daarover schijft Danneels in deze
kerstbrochure: de persoonlijke stress, de gezinsstress en de spirituele stress. Over de kwaal en haar remedies

Studiebijbel
Boek - De nieuwe bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties
Locatie: Mechelen, Gent
Deze interconfessionele uitgave van de Bijbel is de bron van geloof voor joodse en christelijke
geloofsgemeenschappen vroeger en nu. Dit boek is het werk van meer dan 60 auteurs met uiteenlopende
achtergrond (protestants, rooms-katholiek, joods en niet-confessioneel gebonden).

Studiedag "De Kerk in de Media"
Boek
Locatie: Mechelen
Deze dag was een eerste aanzet om de kerkelijke beleidsverantwoordelijken inzicht te verlenen in de mediacultuur
waarin we vandaag leven. De bijdragen van de inleiders op deze dag zijn hierin gebundeld om zo aan de lezers de
kans te geven te zien welke grote uitdaging de hedendaagse mediacultuur voor de Kerk van vandaag vormt.

Stuur daarom Uw Geest
Audiovisueel - Liedjes voor vormselcatechese en liturgie met jongeren
Locatie: Mechelen, Gent
Liedjes

Sub Rosa
Boek - Een verhaal over dood en geloof
Locatie: Antwerpen
Dit boek is een autobiografisch verhaal over de dood van een moeder. Haar leven en sterven wordt door de dochter
met grote compassie in een religieus perspectief geplaatst, van een opgang naar Pasen, het feest van verzoening,
van de aanvaarding van lijden en dood.

Succes met faalangst
Boek
Locatie: Antwerpen
Met de voorbeelden in dit boek maakt de schrijver duidelijk wat faalangst met je kan doen. Het kan je resultaten
op school beïnvloeden. Dit boek kan helpen om je angsten onder controle te krijgen.

Suïcide bij jongeren
Boek
Locatie: Geen.
Eindwerk over zelfdodingspreventie, doorverwijzen en zelfdoding binnen verschillende culturen

Suïcidepreventie bij jongeren
Boek - Vormingspakket voor leerlingbegeleiders
Locatie: Geen.
Module
Module
Module
Module

1:
2:
3:
4:

verkenning van de problematiek
theoretische uitdieping
van signaalherkenning naar bespreekbaarheid
suïcidaal gedrag op school

Suïcidepreventie bij jongeren: Vormingsdag voor jeugdpastores en
opvoeders
Boek
Locatie: Geen.
Bundel van de vormingsdag op 9 oktober 2001 met jeugdpastores en opvoeders van het Taalfabet, rond
zelfmoordpreventie bij jongeren.

Symbolen in de bijbel
Boek - Woorden en hun betekenis
Locatie: Antwerpen
Dit naslagwerk geeft een nieuwe toegang tot de betekenis van belangrijke beelden uit de bijbel.
Bij elk behandeld woord is er een verwijzing naar poëzie, liederen en praktische suggesties.

Symboliek van de dagen van de week: Bijgeloof, rituelen en
gewoonten
Boek
Locatie: Hasselt

Symbolische tekeningen
Boek
Locatie: Geen.

Symboolpanelen
Spel
Locatie: Gent
Het werken met symboolpanelen is geïnspireerd op twee Franse catechetische methodieken:
- bijbelse catechese door middel van tekeningen
- nadruk op de symbolische betekenis van bijbelse teksten
Bij het werken met symboolpanelen zijn er 4 stappen:
- kennismaking met het verhaal
- vragen en verbanden
- het verhaal
- het symboolpaneel
Daarna is er de uitwisseling met elkaar, het vertellen van de eigen ervaring aan de ander.

Taal naar je hart
Boek - Teksten over leven, liefde en dood
Locatie: Antwerpen, Gent
Soms vind je niet de goede woorden over vriendschap, vriendschap, geluk, liefde, ouder worden, verdriet, ....
Dit boek wil je daarbij helpen. Hans Bouma rijkt woorden aan die op dergelijke momenten kunnen werken zoals
invallend licht of zoals een milde regen: aards, voedzaam en vooral zeer menselijk. Steeds zijn het teksten die
inspiratie bieden.

Taal noch teken
Boek
Locatie: Antwerpen
Verslagboek van de jeugdpastorale dagen in 1992 rond geloofscommunicatie

Tafelspelen
Spel
Locatie: Gent
Het doel is om de verschillende leden van de groep kennis met elkaar te laten maken.
Verdeel de totale groep in 8 groepjes en zet ze aan 8 tafels. Aan elke tafel wordt een verschillend
kennismakingsspel gespeeld. Hierna schuift men door naar een andere tafel met medespelers waarmee ze nog niet
in de groep hebben gezeten. Zo gaat het spel door tot iedereen de 8 spelen heeft gespeeld.

Taizé
Boek - Gezangen uit Taizé
Locatie: Gent
Gezangen uit Taizé in 14 verschillende talen

Taizé Brussel
Audiovisueel
Locatie: Mechelen, Gent
Promo-filmpje over de grote Taizé-ontmoeting in Brussel (december 2008). Jongeren getuigen over de betekenis
van de Taizé-gemeenschap en van het Taizé-gebed in hun leven.

Taizé instrumental
Audiovisueel - taizé
Locatie: Mechelen

Taizé Instrumental 2
Audiovisueel - taize
Locatie: Mechelen

Taizé: liederen- en gebedenboek
Boek
Locatie: Mechelen, Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt
Dit bundel omvat 125 veelgezongen liederen uit Taizé. Het boek bevat tevens een groot aantal gebedsvieringen
voor verschillende tijden van het jaar.

Talent aan het werk
Boek
Locatie: Antwerpen
Bezinningsboekje bij de vastencampagne 2007 van Broederlijk Delen Afrika heeft ook talent

Talkie Walkie
Boek - jongerensubcultuur
Locatie: Antwerpen
Tijdens het project Talkie Walkie praat Ladda met believers en nonbelievers over de term jongerensubcultuur. Dit
boek bundelt hun onderzoek, onze zoektocht.

Tastbaar
Boek - Een handboek voor meer dan één hand
Locatie: Antwerpen
Ideeën voor het jeugdwerk over het verkennen van de tastzin en de aanraking, van de huid en het onderhuidse,
van de grenzen tussen jou en mij.

Tastend naar de verte
Boek - Op zoek naar pastorale oriëntaties
Locatie: Brussel
Er zijn grote uitdagingen in de huidige maatschappij, zeker voor jongeren. Dit boek wil wegwijzer zijn, wil een
gesprek op gang brengen, maar kan niet altijd een pasklaar antwoord bieden voor jongerenpastoraal.

Tastend naar de verte
Audiovisueel - Met Mozes op weg in 7 verhalen
Locatie: Mechelen
CD horend bij het boek ´tastend naar de verte´

Te doen in +13: een project rond ervaring van 13-14-jarigen
Boek
Locatie: Geen.

Te voet naar Keulen
Boek - Jongeren-Pelgrimstocht vanuit Tongeren naar de Wereldjongerendagen te Keulen, 11-21 augustus 2005
Locatie: Hasselt
Tochtboek met inspirerende teksten, werkvormen, gebeden en liederen voor jongeren die in de zomer van 2005 op
stap gingen van Tongeren naar de wereldjongerendagen in Keulen.

Te weinig handen om te wuiven
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit boek bevat een selectie van de beste gedichten van kinderen en jongeren uit de wedstrijd van Jeugd en Poëzie
1996

Teamwork en teamontwikkeling
Boek
Locatie: Antwerpen
Een boekje voor professionelen en vrijwilligers over samenwerken, voor wie dit op een vruchtbare en zinvolle
manier wil doen met collega's. Taak- en resultaatsgericht en tegelijkertijd mens- en groepsgericht werken in
teamverband is en blijft een moeilijke opgave. De auteur biedt vanuit zijn praktijkervaring enerzijds en vanuit zijn
studie anderzijds een gefundeerde en genuanceerde praktijktheorie aan

Technieken voor leraars begeleiders van het DSBO om een impact te
krijgen op de persoonlijke vaardigheden bij jongeren: deel 1
Boek
Locatie: Antwerpen

Technieken voor leraars-begeleiders van het DBSO om een impact te
krijgen op de persoonljkheid en de sociale vaardigheden bij
jongeren, deel 2
Boek
Locatie: Antwerpen

Tegen-Woordig
Boek - Jeugd en geloofscommunicatie vandaag
Locatie: Gent, Hasselt
Dit boek gaat in op de eigentijdse leefwereld van jongeren vandaag en de manieren waarop geloofscommunicatie
op een authentieke manier met de veranderende realiteit van de jongerencultuur kan omspringen. Het gaat om de
jeugd 'van tegenwoordig'. Maar het gaat ook over de jeugd die durft een 'tegenwoord' spreken en die soms ook
zelf nood heeft aan 'tegenwoorden'.
Het boek bestaat uit 2 grote delen:
In het eerste deel probeert men inzicht te verwerven in nieuwe tendensen onder jongeren, inzake waarden,
relaties en religiositeit.
Het tweede deel handelt over de manier waarop geloofscommunicatie kan aanknopen bij de actuele
jongerencultuur.

tekeningen ivm bijbelteksten
Boek
Locatie: Antwerpen

Teksten en verhalen ten gerieve van eucharistievieringen,
gebedsvieringen en dageginners en -sluiters in de CM
Boek
Locatie: Geen.

Temperamenten
Boek - vier basistypes
Locatie: Antwerpen
In dit boek worden de kenmerken van vier basistypes uiteengezet met hun sterke en zwakke kanten, talenten en
valkuilen. Met vele praktische voorbeelden wordt de lezer uitgenodigd zich hieraan te spiegelen om zo inzicht te
krijgen in de eigen drijfveren in relatie tot anderen, geloof en werk. Wie deze basisstructuren in persoonlijkheden
leert (her)kennen, leert zijn eigen motieven en die van de ander beter verstaan.

Ten voeten uit
Boek - Jaarthemamap plussers-jokri 2010-2011, met werkvormen n.a.v. de Wereldjongerendagen
Locatie: Mechelen, Gent, Hasselt
Zowel bij het jaarthema ´dienstbaar zijn´ als bij de Wereldjongerendagen Madrid 2011, worden in deze map
achtergrondinformatie, werkvormen per leeftijdsgroep, en tips voor muziek, bezinning en liturgie aangeboden.

Terug naar jezelf
Boek - Hoe goed ken je jezelf?
Locatie: Antwerpen
Practisch adviezen voor een gezonde balans tussen werk en privé
Eenvoudige technieken voor ontspanning en betere communicatie
Bewezen therapeutische technieken om emotionele blokkades op te heffen

TGL : Aandachtig leven
Tijdschrift - Verlangen naar harmonie en eenheid
Locatie: Mechelen, Gent

TGL : Ademruimtes
Tijdschrift - Bouwstenen voor sacraliteit
Locatie: Mechelen, Gent
De artikels in dit tijdschrift handelen over de liturgie in het kerkgebouw. Zijn hier aanpassingen mogelijk en nodig
om de liturgie beter te kunnen vieren?

TGL : Alledaags ontmoeten
Tijdschrift - Over grenzen van religies heen
Locatie: Mechelen
In dit tijdschrift wisselen gewone gelovigen uit verschillende religies hun beleving van rituelen, cultusplaatsen,
symbolen .... uit. De artikelen beschrijven ontmoetingen met gelovige mensen in het dagelijks leven en dus niet op
het theologisch vlak. Het gaat dus niet om de leerinhoud van de godsdienst maar over de manier hoe gewone
mensen hun geloof beleven.

TGL : Als boeddhisme en christendom elkaar raken
Tijdschrift
Locatie: Mechelen, Gent
In dit tijdschrift worden boeddhisme en christendom in 10 bijdragen met elkaar vergeleken (raakpunten en
verschillen).

TGL : Armoede
Tijdschrift - Naar een kanteling van perspectief
Locatie: Mechelen, Gent
Dit tijdschrift handelt over armoede in Vlaanderen en Nederland. De uitdaging groeit en de politieke dialoog blijft
uit!

TGL : Autenthiek leiderschap
Tijdschrift
Locatie: Mechelen, Gent
In dit tijdschrift komt leiderschap ter sprake in allerlei beroepen: gids, vroedvrouw, het maatschappelijke
middenveld, de kerk, ... over spiritualiteit en leiderschap in een KMO-bedrijf. Een persoonlijke beschouwing over de
vrijmetselarij als inspiratiebron voor leiderschap.

TGL : Bouwmeester van je leven
Tijdschrift - De illusie van het kiezen
Locatie: Mechelen, Gent
Themanummer over kiezen : de vrijheid om keuzes te maken, levensplanning en zelfontplooiing, leren leven met
een groot verdriet, zelfontplooiing in de islam en het jodendom, de weg van ik naar wij, het kompas van twintigers,
bouwstenen van een levensloop

TGL : Buitengewoon
Boek - Bijzondere aandacht voor het alledaagse
Locatie: Mechelen, Gent
Themanummer over het alledaagse leven : aandacht voor de eenvoudige dingen van het leven kan een verdieping
betekenen van het alledaagse

TGL : De Wereldgodsdiensten
Tijdschrift - Over schepping, verlossing en het leven na de dood
Locatie: Mechelen, Gent
De auteur brengt een vergelijkend overzicht van wat de wereldgodsdiensten aanreiken aangaande schepping, goed
en kwaad, heilsfiguren, dood en hiernamaals. Ook het religieus pluralisme wordt wetenschappelijk onderzocht.

TGL : De ziel
Tijdschrift - Ontvankelijk voor het onbekende
Locatie: Mechelen, Gent
Themanummer met onderwerpen als Edith Stein, wij zijn meer dan ons brein, zielzorg, de ziel volgens de bijbel,
kerken als huizen voor de ziel?, zuilen zonder ziel?, ...

TGL : Dood als gezel
Tijdschrift - Besef van eindigheid
Locatie: Mechelen, Gent
Wie de dood bespreekbaar kan maken, ervaart een zekere ontspanning. maar toch ook verdriet en pijn. In 15
korte artikels worden de laatste momenten voor en de eerste nadien belicht.

TGL : Economie en geluk
Tijdschrift - Niet alles is wat het lijkt
Locatie: Mechelen, Gent
Themanummer met bijdragen over filosofie als levenskunst, over gelukkig zijn, over duurzaam ondernemen, over
vrouwen en armoede, over de invloed van emotie, beleving en gedrag op de economie, over consuminderen,, over
geld en geluk, over onbehagen.

TGL : Edward Schillebeeckx
Tijdschrift
Locatie: Mechelen, Gent
Dit nummer is uitgegeven ter gelegenheid van de 95° verjaardag van de theoloog Edward Schillebeeckx.

TGL : Een aardig cadeau
Tijdschrift - Werken aan een ecologische erfenis
Locatie: Mechelen, Gent
Titels van de bijdragen in dit nummer zijn : Er is geen plan B (Paul Lansu), Tussen hebben en zijn (Bram van
Veelen), Duurzame vooruitgang is spiritueel (Jan Boersema), We zijn maar passanten in wat we doen (Bob Van
Reeth), Duurzaam omgaan met kerkelijk patrimonium (Jef Felix), Zoeken naar veerkracht (Jacques Haers), Naar
een bruto nationaal geluk? (Wim Moesen), Het boeddhisme als radicale ecologie (Geert Mortier), Eerst ging het
woud dood (Lieve Troch)

TGL : Een verkenning: Dominicaanse spiritualiteit
Tijdschrift
Locatie: Mechelen
De auteur vindt in de dominicaanse traditie aanknopingspunten om het dagelijks leven tot religieus leven te
maken. Naast teksten uit de christelijke overlevering brengt hij hierbij ook hedendaagse literatuur ter sprake.

TGL : Geweldloosheid
Tijdschrift - Tussen droom en daad
Locatie: Mechelen, Gent
Themanummer over geweld en vrede, geweldloosheid en vredeseducatie

TGL : Grenzen
Tijdschrift - De goede maat volgen
Locatie: Mechelen, Antwerpen, Gent
De artikels in dit nummer gaan op zoek naar grenzen: vriendschap, roeping, rituelen, gemeenschap...

TGL : Het voltooide leven
Tijdschrift - Taak volbracht?
Locatie: Mechelen, Gent
Tijdschrift voor spiritueel leven, met als centrale thema : sterfelijkheid.

TGL : Humor en religie
Tijdschrift - Variaties in vele toonaarden
Locatie: Mechelen, Gent
Bijdragen van verschillende auteurs over humor en religie, humor in pastoraal, humor in de bijbel, humor in
religieuze films, humor in de grote wereldgodsdiensten.

TGL : Jezus ervaren
Tijdschrift - anders of uniek
Locatie: Mechelen, Antwerpen, Gent
Tijdschrift met bijdragen van verschillende auteurs over Jezus : Jezus anders bekeken; Jezus van Nazareth vrome
herinnering of kracht ten leven; Jezus in de mystiek; Jezus door de bril van Mahatma Gandi; Aziatische visies op
Jezus; Wie is Jezus voor een orthodox gelovige.

TGL : Kennis op het spoor
Tijdschrift - De kunst van het leren
Locatie: Mechelen, Gent
Themanummer over geloof en wetenschap, over kennis en spiritualiteit

TGL : Kerk in beweging
Tijdschrift - Gedeelde verantwoordelijkheid
Locatie: Mechelen
Hoe evolueert de kerk als gemeenschap? Is ze priesterarm of gaat het om een arme priesterkerk? Dit tijdschrift
zoekt naar een nieuwe vorm voor de geloofsgemeenschappen (zelfstandig, ambten, liturgie ...).

TGL : Kompas op de toekomst
Tijdschrift - Als het visioen ontbreekt
Locatie: Mechelen, Gent
De artikels in dit tijdschrift gaan over profeten en inspirerende personen door de tijd heen.

TGL : Langs nieuwe wegen
Tijdschrift - Spiritualiteit in het digitale tijdperk
Locatie: Mechelen, Gent
Themanummer met bijdragen over : het tijdschrift Happinez, lectio divina in diditale tijden, sociale media,
spirituele boeken uitgeven, liturgisch theater, vorming, maconnieke spiritualiteit, de blijde boodschap in het webtijdperk

TGL : Meer grip op het leven
Tijdschrift - Rituelen herontdekt
Locatie: Mechelen, Gent
Themanummer over rituelen : hunkering naar rituelen, nieuwe rituelen, huisrituelen, sacramenten

TGL : Onbehagen in overvloed
Tijdschrift - Zoeken naar een glimlach
Locatie: Mechelen, Gent
Themanummer over ontevredenheid en levenslust, over samenleven en sociale cohesie.

TGL : Onstilbaar verlangen
Tijdschrift - Een zaak van (on)gelovigen
Locatie: Mechelen, Gent
Dit tijdschrift bevat artikels over de manier waarop humanisten, atheïsten, .... spiritualiteit en religieuze cultuur
ervaren.

TGL : Perspectief
Tijdschrift - Honger naar hoop
Locatie: Mechelen, Gent
Themanummer over hoop, verwachting en vertrouwen. De titels van de bijdragen zijn : Theologie van de hoop, Van
Bloch tot Benedictus, Idealisme en realiteitszin van jongeren, Hoop achter gesloten deuren, Treuren als zij die geen
hoop hebben, Brief aan mijn jongere ik, Ook adoptie is verwachting, Het eeuwige leven in dagelijkse woorden,
Vergeving, Marketing van de hoop op een gezond leven.

TGL : Religie in beweging
Tijdschrift - Naar een nieuwe identiteit
Locatie: Mechelen, Gent
Tweemaandelijks ´Tijdschrift voor geestelijk leven´, met als thema : de huidige spirituele zoektocht van mensen.

TGL : Religie incognito
Tijdschrift - Vonken van licht
Locatie: Mechelen, Gent
Themanummer over godservaringen : flitsen die je stil doen houden en ontroeren. Een glimp van God. Het kan
poëzie of muziek zijn, een confrontatie met grenssituaties, ...

TGL : Spiegelen
Tijdschrift - De kracht van verhalen
Locatie: Mechelen, Gent
Dit nummer handelt over de invloed van verhalen over anderen op ieder van ons. Dit geldt ook voor de vele
verhalen in de Bijbel. Voor jongeren van nu (kinderen van een generatie die haast volledig met de kerk gebroken
heeft) is er geen taaleigen meer dat ze via de Bijbel hebben meegekregen.

TGL : Sporen van geestkracht
Tijdschrift - Nieuwe religieuze bewegingen
Locatie: Mechelen, Gent
De artikelen in dit tijdschrift handelen over nieuwe religieuze bewegingen; de groep van Anseremme, de vereniging
Scala, De Hooge-Berkt gemeenschap, e.a. De discussie over nieuwe bewegingen geeft de strijd aan tussen de
erfenis van het tweede Vaticaans Concilie (plaats en rol van de leken in de kerk) en de levenskracht van de nieuwe
bewegingen.

TGL : Stamelend gelovig
Tijdschrift - Zoektocht als levenshouding
Locatie: Mechelen, Gent
Themanummer over de zoektocht als gelovige

TGL : Tasten naar transcendentie
Tijdschrift - De kracht van kunst
Locatie: Mechelen, Gent
Dit tijdschrift is helemaal gewijd aan de religieuze kunst. In verschillende bijdragen komen zowel muziek, film,
schilderkunst, lectuur als theater aan bod.

TGL : Thuis in een vreemd land
Tijdschrift - Migratie in een geglobaliseerde wereld
Locatie: Mechelen, Gent
Themanummer over migratie, met bijdragen van verschillende auteurs

TGL : Van eindigheid genezen
Tijdschrift
Locatie: Gent
52 meditatieve gedichten

TGL : Veelzijdig verbonden
Tijdschrift - Duurzaamheid in relaties
Locatie: Mechelen, Gent
Themanummer over duurzame relaties, met bijdragen over relatievaardigheden, over trouw en langdurige relaties,
over leven delen met onzichtbare mensen, over conflicten, over zorgrelaties, en meer.

TGL : Verbeelding bevraagd
Tijdschrift - 40 jaar na ´68
Locatie: Mechelen, Gent
Dit tijdschrift brengt een visie over het vernieuwde wereldbeeld na de ´veranderingen en ontwikkelingen van rond
1968´. De kerk en de jongeren hebben zich aangepast en zorgen na veel zoeken voor een vernieuwde visie op
kerk en leven.

TGL : Vice Versa
Tijdschrift
Locatie: Mechelen, Gent
Broederlijk Delen organiseert in 2006 opnieuw een inleefreis naar het Zuiden. Vice Versa draait om wederkerigheid
door met partners uit het Noorden en het Zuiden in te gaan op de onderlinge noden aan bemoediging en
enthousiasme. Dit wordt een motiverende en stimulerende ervaring aan alle bondgenoten.

TGL : Wegwijs
Tijdschrift - Spiritualiteit in actie en in stilte
Locatie: Mechelen, Gent
Themanummer over ´verankerde spiritualiteit´ : kan spiritualiteit slechts levensecht zijn in verbinding met
maatschappelijke verantwoordelijkheid? Wat is het verband tussen strijd en inkeer?

TGL : Zorgend nabij
Tijdschrift
Locatie: Mechelen, Gent
Dit tijdschrift handelt over palliatieve zorg, over spiritualiteit binnen de muren van de gevangenis en in een
psychiatrisch centrum, over armoedebestrijding, over familieleden van kankerpatiënten, over zorg bij
dementerende ouders ....

The Banishment
Audiovisueel
Locatie: Mechelen, Gent
Een man verlaat de stad met zijn vrouw en zijn twee kinderen om zich in het ouderlijke huis op het platteland te
vestigen. In dit idyllische kader steken oude spanningen binnen het paar weer de kop op. En dan verkondigt zijn
vrouw hem iets waarop hij niet is voorbereid. Geconfronteerd met een tragisch dilemma, zal de man zijn innerlijke
demonen moeten trotseren en beslissingen moeten nemen die dramatische gevolgen kunnen hebben.

The Boy in the Striped Pyjamas
Audiovisueel
Locatie: Hasselt, Gent
De verfilming van de bestseller van John Boune waarin de holocaust bijna helemaal wordt bekeken vanuit het
standpunt van het achtjarige zoontje van een Duitse kampcommandant. In de onschuldige ogen van Bruno maken
de sinistere gebouwen die hij nog net door zijn slaapkamerraam kan waarnemen deel uit van een grote boerderij,
en draagt het magere jongetje aan de andere kant een gestreepte pyjama. 12+ 91 min

The Chronicles of Narnia
Audiovisueel - De leeuw, de heks en de kleerkast
Locatie: Hasselt, Gent

The Chronicles of Narnia: Prince Caspian
Audiovisueel
Locatie: Hasselt, Gent

The Fault in our Stars
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
Deze film vertelt het aangrijpende en tragische verhaal over het leven van Hazel en Gus. Deze twee tiners
beschikken beiden over een cynisch gevoel voor humor en een bijzondere kijk op het leven. Hazel is ongeneeslijk
ziek en tegen alle verwachtingen in ontmoet ze Gus bij een praatgroep voor kankerpatiënten. Langzaam maar
zeker bloeit er een bijzondere liefde tussen de twee op.

The first Grader
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
Waargebeurd verhaal over een 84-jaar oude, trotse Mau Mau veteraan in Kenia die is vastbesloten om op zijn oude
leeftijd nog te leren lezen en schrijven, aangezien hij vroeger nooit de mogelijkheid tot scholing heeft gehad. Hij
start te midden van een klas met 6-jarige kinderen, maar hij en zijn jonge lerares zijn vastbesloten hun doel te
bereiken.

The Ghent Altarpiece
Audiovisueel - Urgent conservation, condition assesment and technical examination
Locatie: Brugge

The Good Lie
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
'The Good Lie' vertelt het waargebeurde verhaal van een jonge vluchteling uit de Soedanese burgeroorlog. Samen
met drie lotgenoten gaat hij naar de VS, waar hij een nieuw bestaan hoopt op te bouwen. Ze ontwikkelen een
bijzondere vriendschap met hun maatschappelijk werkster.

The Help
Audiovisueel - gebaseerd op de internationale besteller 'Een keukenmeidenroman'
Locatie: Hasselt
The Help is een inspirerend, moedig en krachtig verhaal over zeer verschillende bijzondere vrouwen in het zuiden
van de VS van de jaren 60. Ze vormen een onwaarschijnlijke vriendschap terwijl ze bezig zijn met een geheim
schrijfproject, een project dat tegen de maatschappij indruist en hen allemaal in gevaar brengt. The Help is scherp,
grappig, en hoopvol. Het is een tijdloos, universeel en triomfantelijk verhaal over het vermogen om verandering tot
stand te brengen.

The Help-la Couleur des Sentiments
Audiovisueel
Locatie: Hasselt

The Kite runner
Audiovisueel - There is a way to be good again
Locatie: Brugge, , Hasselt, Gent, Mechelen
In een verscheurd land op de rand van oorlog worden twee jeugdvrienden, Amir en Hassan, voorgoed van elkaar
gescheiden. Het is een schitterende middag in Kabul en er hangt blijdschap en vreugde in de lucht vanwege het
vliegertoernooi. Maar in de nasleep van de overwinning zorgt het verraad van een van de jongens voor iets dat hun
leven voor altijd zal tekenen, en daarmee begint een epische zoektocht naar verlossing. Na twintig jaar in de
Verenigde Staten te hebben gewoond, keert Amir terug naar een gevaarlijk Afghanistan dat in de ijzeren greep van
de taliban is, om daar de geheimen die hem achtervolgen onder ogen te zien en een laatste moedige poging te
doen om de zaken recht te zetten.

The kite runner: Filmverwerking
Boek
Locatie: Hasselt, Brugge

The Life of Jesus
Audiovisueel - Volgens het evangelie van Johannes
Locatie: Hasselt
The Life of Jezus vertelt het verhaal van Jezus Christus, gezien door de ogen van zijn discipel Johannes. Jezus is al
bijna dertig als zijn werk begint en Hij bekend wordt door zijn lessen over het leven met God, bijzondere verhalen
en wonderbaarlijke genezingen. Hij geneest de zoon van een Romeinse hoofdman, helpt een kreupele man weer
lopen, geeft een blinde zijn gezichtsvermogen terug en wekt Lazarus op uit de dood. Zijn aanhang groeit, zeer
tegen de zin van de Joodse leiders in. Als Hij dan ook nog tegen de geldende wetten ingaat door wonderen te
verrichten op Sabbat en zegt de Zoon van
God te zijn, lijkt zijn vonnis getekend. Hij wordt verraden, gearresteerd en naar de Romeinse gezaghebber Pilatus
gebracht. Deze weet niet zo goed wat hij met de situatie aan moet, laat het volk beslissen en wast zijn handen in
onschuld. Wat volgt is een zware lijdensweg en de dood aan het kruis. Jezus' volgelingen zijn verslagen. Toch blijkt
zijn dood niet het einde te zijn…

The Mighty
Audiovisueel
Locatie: Brugge, Hasselt
The Mighty, gebaseerd op de veelgeprezen roman van Rodman Philbrick, is het grappige, inspirerende en
avontuurlijke verhaal van twee buiten beentjes die de nobele gedachte van Koning Arthur en zijn Ridders van de
Ronde Tafel voortzetten. Zij trekken ten strijde voor de eer en het goede doel en vinden uiteindelijk het
kostbaarste van alles: vriendschap.

The Nativity Story
Audiovisueel
Locatie: Hasselt, Gent
Dramatische en fascinerende verfilming van het geboorteverhaal van Jezus
Leeftijd 6+ Duur 97 min

The Nes Ammim Erev Shabbat and Holiday Song Book
Boek
Locatie: Mechelen
Liedboek met 65 Joodse religieuze liederen voor de Joodse religieuze feestdagen. De teksten zijn in het
Hebreeuws, met Engelse vertaling.

The Passion
Boek - live in de Bijlmer 2018
Locatie: Geen.
The Passion 2018: ik zie jou.
Een rauw, maar troostrijk verhaal tegen de achtergrond van een wijk die bekend is met verdriet en tegenslag,
maar ook met wederopbouw en veerkracht. Dit jaar vond The Passion plaats in de Bijmer met het thema 'ik zie
jjou'. Duizenden bezoekers op het plein en miljoenen thuiskijkers zagen het verhaal van Jezus' lijden, dood en
opstanding. Een verhaal van hoop, troost en omzien naar elkaar.

The Passion 2018
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
The Passion is de moderne vertelling van de laatste uren van Jezus' leven, lijden én opstanding.

The Quest: 4 programma's over het zoeken naar je eigen
levensvisie: voor (begleiders van) jongrengroepen van 16 t/m 20
jaar in het jeugd- en jongerenw
Boek
Locatie: Geen.

The Secret Garden - De Geheime Tuin
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
De verfilming van het tijdloze verhaal over een speciale plek waar vriendschappen openbloeien, ziektes verdwijnen
en verdriet vervaagt.
Leeftijd: alle Duur: 101 min.

The straight story
Audiovisueel
Locatie: Mechelen, Gent
De 73-jarige Alvin Straight leeft al jaren in onmin met zijn oudere broer, die hij dan ook al lang niet meer heeft
gezien. Wanneer hij verneemt dat zijn broer bedlegerig is geworden na een beroerte, besluit hij hem op te zoeken.
Zijn slecht gezichtsvermogen en zijn zwakke heupen beletten hem om zelf met de auto te vertrekken en hij is veel
te koppig om zich door iemand anders te laten vervoeren. Dus besluit de man de 600 km lange tocht af te leggen
met zijn grasmaaier.

The tree of life
Audiovisueel
Locatie: Gent, Mechelen
Jack is de oudste zoon in een gezin met drie broers. Hij groeide op in de jaren 1950 in het Zuid-Westen van
Amerika. Deze film vertelt zijn levensverhaal, zowel de onschuldige kinderjaren als de volwassen jaren vol
desillusie, terwijl Jack betekenis probeert te geven aan de ingewikkelde relatie met zijn vader. De volwassen Jack
voelt zich een verloren ziel in de moderne wereld en zoekt zonder ophouden naar de betekenis van het leven.

The ultimate gift
Audiovisueel - Life is how you live it ... not how you spend it
Locatie: Hasselt, Mechelen, Gent
Jason haatte zijn stinkend rijke grootvader : geen warmte, geen gezelligheid, een leven dat draaide om geld. Dus
zou het voorlezen van het testament een eenvoudige, kille geldtransactie worden. Maar ... Jason krijgt via de
notaris 12 opdrachten van zijn grootvader. Deze zullen zijn leven drastisch veranderen en van hem een ander mens
maken. Het volbrengen van elke opdracht brengt Jason een stap dichter bij grootvaders nalatenschap.
Leeftijd:alle Duur: 114 min.

The voice of 650 million times one
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
Documentaire (8 min) over mensen met een handicap in ontwikkelingslanden in Azië en Afrika. Deze film belicht
hun kwetsbaarheid en hun moeilijkheden om toegang te vinden tot gezondheidszorg, voorlichting, ...

The voyage of the Down Treader
Audiovisueel
Locatie: Hasselt

The Way
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
Tom, een Amerikaanse dokter, reist naar St. Jean Pied de Port in Frankrijk om de stoffelijke resten van zijn zoon op
te halen. De jongen is tijdens een storm omgekomen in de Pyreneeën terwijl hij de Camino de Santiago aan het
lopen was. Deze route staat ook wel bekend als De Weg van Sint Jacob. Gedreven door overweldigend verdriet en
het verlangen om zijn zoon beter te begrijpen besluit Tom om ook aan de historische Pelgrimstocht te beginnen.

Theater
Boek
Locatie: Antwerpen

Thérèse
Audiovisueel - De kleine weg van de jonge heilige uit Lisieux
Locatie: Hasselt
Thérèse Martin is één van de meest populaire heiligen van de moderne tijd. Als jong meisje uit een Franse,
burgerlijke familie reisde ze naar Rome om aan de paus toelating te vragen om reeds op 15-jarige leeftijd in te
treden in de Orde van de Karmel. Ondanks het strenge kloosterleven kwam ze tot de ontdekking dat heiligheid
bereikt kan worden door kleine daden van naastenliefde en medelijden. Deze eenvoudige maar diepe geestelijke
waarheid noemde ze haar 'kleine weg'0 Deze film voert op een ontroerende wijze binnen in het leven van een
opmerkelijke jonge vrouw, die verliefd werd op God. Haar levensgeschiedenis, met tegenslagen en overwinningen,
is die van een gewoon meisje met een buitengewone geestkracht.

Thuis
Boek - CD-boek met teksten en muziek
Locatie: Mechelen
Thuis is een boek met audio-cd. Op de cd kun je de teksten beluisteren, afgewisseld met rustige muziek. In het
boek vind je dezelfde teksten. Het bevat tevens een portret in woord en beeld van de auteur.

Thuiskomen
Boek - Verdere gedachten bij Rembrandts ´De terugkeer van de verloren zoon´
Locatie: Mechelen, Hasselt
Praktische gids voor de spirituele reis naar huis, een reis die ook Henri Nouwen zelf heeft gemaakt, na een
persoonlijke crisis. Tijdens zijn herstel trok hij naar Sint-Petersburg om het schilderij ´de verloren zoon´ van
Rembrandt te gaan bekijken. N.a.v. zijn ontmoeting met dit schilderij, reflecteerde hij over de personen op het
doek, en wat deze voor hem betekenden. Hieruit ontstonden spirituele oefeningen, die hem in contact brachten
met de unieke, onvoorwaardelijke liefde van God.

thuiskomen: een adventsproject voor de -12 jarign in de
jeugdbeweging: een verwerking van het thema van welzijnszorg in
1992: vluchten kan niet meer
Boek
Locatie: Geen.

Tibhirine Voor God en de mensen
Boek
Locatie: Mechelen
Tibhirine vertelt het verhaal van toewijding en liefde voor de medemens tot het uiterste. Het is het verhaal van de
7 trappistenbroeders die in 1996 het leven lieten in het klooster van Onze-Lieve-Vrouw van de Atlas in Algerije.
Het stripverhaal is gebaseerd op de gerenommeerde film "Des Hommes et des Dieux".

Tien tochten in het Oude Testament
Boek - Bijbel voor de jeugd
Locatie: Brussel
Lees- en werkboek dat hoort bij de Bijbel voor de Jeugd. Het verschaft werkvormen bij de verschillende boeken
van het oude testament. Geschikt voor gebruik in scholen, voor de leeftijd 12-14 jaar.

Tienerbijbel
Boek - het mysterie onthuld ...
Locatie: Mechelen, Hasselt, Gent
250 mooi geïllustreerde bijbelverhalen voor tieners.
De Bijbel is het meest gelezen boek ter wereld. Het is ook een heel bijzonder boek - met een groot geheim. Maar
ja, denk jij, de Bijbel is zo dik en ingewikkeld! Daarom is deze speciale bijbel voor tieners gemaakt. In dit boek
staan bijzondere, spannende en mysterieuze verhalen. Tweehonderdvijftig in totaal, dus je kan er even mee
vooruit. Met prachtige illustraties die je meenemen in het verhaal. Lees het zelf en leer beroemde helden zoals
Abraham, Jozef en Daniel kennen. Lees de wijze spreuken uit de Bijbel, ontdek de spectaculaire wonderen die
Jezus deed en probeer de geheime tekens in de illustraties te ontcijferen. Ontdek zelf het mysterie waar het in de
Bijbel om gaat!

Tieners in de knoei
Boek
Locatie: Antwerpen, Brussel
Waarom doen jongeren wat ze doen? Wanneer is hun gedrag zorgwekkend en hoe kunnen we ze helpen? In de
gedragswetenschappen is een schat aan antwoorden op die vragen. In tieners in de knoei worden de meest
bruikbare inzichten op een heldere en toegankelijke manier uitgelegd. Het maakt van dit boek het ideale handboek
voor wie tieners wil helpen die emotioneel in de knoei zijn geraakt

Tijd is liefde
Boek
Locatie: Gent
Liefhebben betekent: niet stil blijven staan maar op weg gaan naar die andere mens. Ieder mens heeft het talent
tot liefhebben.

Tijd maken voor de liefde
Boek - Investeren in je relatie
Locatie: Antwerpen
Dit boek bevat vele voorbeelden uit de praktijk. Aan de hand van vele oefeningen wordt aangetoond hoe partners
tot 'onthaasting' kunnen komen, en zo tot een betere intieme relatie.

Tijd met Jezus : 366 dagenboek
Boek
Locatie: Hasselt

Tijd voor kwaliteit
Spel
Locatie: Antwerpen, Brugge
Het speelbord van 'Tijd voor kwaliteit' is in 6 vakken verdeeld. Elk vak zorgt voor een aspect van kwaliteitszorg. De
spelers moeten over ieder aspect vragen beantwoorden. Dit spel laat beroepskrachten en vrijwilligers uit de
sociaal-culturele sector kennismaken met kwaliteitszorg. Het spel geeft op een speelse manier een aanzet om
samen na te denken over kwaliteitszorg. Bovendien zet het spel de spelers ertoe aan om eenvoudige aspecten van
kwaliteitszorg te introduceren in de eigen organisatie.

Timbuktu
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
Niet zo ver van Timbuktu, nu in handen van religieuze fundamentalisten, leeft Kidane met zijn vrouw Satima, zijn
dochter Toya en met Issan, de 12-jarige herder vredig in de duinen. In de stad lijden de mensen onder het
terreurregime van de Jihadisten die vastbesloten zijn om het geloof te controleren. Muziek, gelach, sigaretten en
zelfs voetbal zijn verboden. De vrouwen zijn de schaduw van zichzelf geworden maar houden waardig stand.
Iedere dag spreekt het geïmproviseerde tribunaal absurde en tragische veroordelingen uit. Kidane en zijn familie
zijn gespaard gebleven van de chaos in Timbuktu. Maar hun lot verandert wanneer Kidane per ongeluk Amadou, de
visser, doodt. Amadou, heeft de geliefde koe van Kidane geslacht. Kidane is nu onderworpen aan de nieuwe wetten
van de bezetters.

Time's up! Special Edition
Spel
Locatie: Brugge, Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Gent
Bij dit gekend gezelschapsspel moeten bekende figuren geraden worden en probeert men tegen de tijd zoveel
mogelijk naamkaartjes te verzamelen. In deze versie gaat het om bijbelfiguren, goden uit verschillende religieuze
families, sociaal en maatschappelijk geëngageerde bekendheden en heiligen.

Tinkeltje
Boek - en andere verhalen
Locatie: Antwerpen
Een bundel verhalen voor jonge kinderen. De illustraties van de auteur zelf geven precies de sfeer van de verhalen
weer. Het zijn blije impressies in een goede wereld vol liefdevolle zorgzaamheid: mag het ook eens anders?

To Walk again
Audiovisueel
Locatie: Brugge
Bezeten om de snelste en de sterkste atleet te worden op aarde, kreeg de carrière van de jonge topsporter Marc
Herremans een dramatische wending. Op 28 januari 2002 komt hij tijdens een training ten val met als gevolg dat
hij van aan zijn voeten tot aan de borst verlamd is. Twee maanden later hervat Marc zijn training. Hij wil binnen
zes maanden terug aan de start staan van de IronMan in Hawaï, als rolstoelatleet. Hij gelooft er bovendien vast in
dat hij terug zal kunnen lopen. We volgen de indrukwekkende weg die Marc afgelegd heeft tussen het ongeval in
januari 2002, en zijn aankomst bij de IronMan in Hawaï in oktober 2006. Tussen alle trainingen door zet Marc zich
in voor alle lotgenoten en verzamelt fondsen voor het onderzoek naar ruggemergletsels. Zijn ontmoeting met
acteur Christopher Reeve, heeft veel indruk gemaakt op Marc en hem nog gesterkt in de overtuiging dat hij ooit zal
lopen. In de zoektocht naar het geluk, de liefde, de droom om ooit terug te kunnen lopen is één ding belangrijk :
nooit opgeven...

Tobit
Boek
Locatie: Gent
Het verhaal van Tobit en Tobias wordt verteld. Het verhaal is het vertrekpunt voor een geloofsavond voor de ouders
van vormelingen van de lange weg.

Toby, waar ben je nu?
Boek
Locatie: Mechelen
Floortje heeft haar 'grote´ broer verloren door een auto-ongeluk. Ze denkt veel aan hem, aan de leuke die ze
samen meemaakten. Waar is hij nu? Hoe kan ze hem nu een plaats in haar leven geven? Want ze heeft hem
nodig...

Tocht, kaart en kompas
Boek
Locatie: Mechelen
Kaartlezen, oriëntatie, kompas, marsorder, tochtvormen, stafkaarten ...

Tochtboek : Jou pad is my pad : Jongerenpelgrimstocht over de Col
du Somport:
Boek - Onderweg met Ruth van 10-21 juli 2012
Locatie: Hasselt

Tochtboek : Op stap met Paulus (2-13 augustus 2009)
Boek
Locatie: Hasselt

Tochtboek Loyola: Pelgrimstocht in Spanje
Boek
Locatie: Hasselt

Tochtboek Stap voor stap 1999
Boek
Locatie: Antwerpen, Gent, Hasselt
Pelgrimsboek voor de jongeren die meestapten met Stap voor stap '99

Tochtboek wereldjongerendagen Parijs 1997
Boek
Locatie: Antwerpen, Hasselt
Tochtboek voor de jongeren die de wereldjongerendagen in Parijs bezochten in 1997 met gebeden en liederen

Tochten van Hoop
Boek - Ik had honger
Locatie: Mechelen
Al tien jaar organiseert ‘Tochten van Hoop’ in Antwerpen en Brussel wandelingen die leiden naar plaatsen waar
men normaal niet komt en waar men duidelijke sporen vindt van de positieve en hoopvolle manier waarop in de
stad met armoede wordt omgegaan. Ter gelegenheid van dit jubileum brengt de organisatie een boek uit over de
zeven werken van Barmhartigheid. Ieder thema wordt uitgewerkt aan de hand van een duiding, getuigenissen, een
meditatietekst en verwerkingsvragen. Met een inleidend hoofdstuk van Roger Burggraeve en sprekende foto’s van
Brandpunt 23 en van Tram 66-sociale fotografie over samenleven in de grootstad.
Dit boek zelf is een leestocht van Hoop geworden! Over aanwezigheid, nabijheid, hulpvaardigheid, maar ook over
rechtvaardigheid, solidariteit, strijdvaardigheid. En over het samen gaan van beide.
Wanneer een groep jongeren of volwassenen door een kansarme wijk wandelt of in contact komt met mensen in de
marge van de samenleving - allochtonen, vluchtelingen, daklozen, druggebruikers, gevangenen - is het de
bedoeling dat ze ook dat ‘gezicht’ van de stad zien, dat ze aanvoelen dat deze mensen, deze wijken ook deel uit
maken van onze samenleving. Er gaat dus een concreet appèl uit van de Tochten van Hoop: mensen open je ogen
en oren en luister en kijk wat er gaande is, niet alleen kommer en kwel maar ook positieve inzet en
levenskwaliteit!
Laat dit boek je inspireren in de zoektocht naar kleine goedheid en grote rechtvaardigheid!

Tochtgenoten in geloof
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
CD-rom nav de dekenale avonden voor parochieteams in Antwerpen. Deze CD biedt materiaal van initiatieven die
reeds ergens genomen werden : zowel ouderavonden nav 1e communie en vormsel als leergroepen in
geloofsverdieping. De CD bevat ook partituren voor 2 Emmaüsliederen.

Toekomst hier en ginder
Boek
Locatie: Antwerpen

Toekomst voor verhalen en rituelen?
Boek - Op het snijpunt van bijbel en geloofscommunicatie
Locatie: Gent
Hoe gaan wij, christenen, vandaag om met bijbelverhalen en rituelen? Spelen deze nog een rol in onze
geloofscommunicatie? Kunnen we op dat vlak nog iets leren van andere godsdiensten?

Toen de wereld pas nieuw was
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Hfet scheppingsverhaal geschreven en getekend voor kleine kinderen

Toen werd het morgen midden in de nacht
Boek - Gedichten over passie en pasen
Locatie: Mechelen
Bloemlezing van christelijke gedichten die betrekking hebben op Goede Vrijdag en Pasen. Geschikt om te gebruiken
tijdens meditaties en vieringen.

Toeter wel toe
Boek - Zin, onzin en waanzin van religie
Locatie: Gent
Dit werk is geen theologisch of historisch traktaat, maar een filosofische reflectie over zin, onzin en waanzin van
religieuze praktijken en overtuigingen. Dit boek richt zich tot gelovigen en ongelovigen op zoek naar de
allesomvattende zingeving van hun leven.

Tof van commerce
Spel - Spelen met eerlijke handel
Locatie: Antwerpen, Hasselt
Dit boek is een boek vol spelen over chocolade, bananen en de vierkante wereld achter de flashy verpakking.

Tom & Lucy
Spel - Het educatieve Aids-spel
Locatie: Antwerpen
Dit eenvoudige en amusante spel leert je alles wat je moet weten over AIDS en biedt je de mogelijkheid op een
aangename manier levensbelangrijke informatie aan andere mee te delen. Om te winnen, moet je als eerste aids
uitroeien in 2 wereldzones.

Tot dit moment
Boek
Locatie: Brussel
Een bundel met foto's en poezie over ouderenzorg en dementerenden

Tot leven komen
Boek - Kruisweg van de immigrant
Locatie: Mechelen
Boekje met 15 zwart-wit-foto´s

Tot leven komen: Kruisweg van de immigrant
Boek
Locatie: Mechelen
Boekje met 15 zwart-wit-foto´s

Tot voorbij de nacht: gebeden, lezingen en liederen wanneer er
iemand gestorven is
Boek
Locatie: Antwerpen
Doodgaan, het komt in de beste families voor. In steden en dorpen hoor je ervan, in torenflats en bungalowparken,
overal waar mensen wonen. Sterven, een bijna dagelijks gebeuren om ons heen. En daar sta je dan als
nabestaande. Nabestaanden worden bewogen door gevoelens om verwoording en ritualisering te vragen.
Bovendien moet een overlijden vaak in bredere kring maatschappelijk verwerkt worden. Om deze en wellicht nog
andere redenen wordt in veel gevallen een beroep gedaan op een plaatselijke geloofsgemeenschap. Daar zouden
immers ervaren voorgangers en zelfs werkgroepen beschikbaar zijn die weten hoe ze een overledene op een
gepaste wijze uitgeleide kunnen doen. Maar wat is op een gepaste wijze? Dit boek wil de voorganger en leden van
liturgische werkgroepen een handreiking bieden bij het vorm geven aan een avondwake en uitvaart. Jacques
Verhees geeft in dit boek een overvloed aan teksten en modellen die bij deze gelegenheden te gebruiken zijn, en
die alle in de praktijk zijn ontstaan en beproefd.

Tot ziens !
Boek - over loslaten en afscheid nemen
Locatie: Antwerpen
Een aangrijpend verhaal over loslaten en afscheid nemen. Moeder en zieke dochter, Anna, lezen samen het verhaal
van de vogel Ischa en zijn vriendje Tim.
Dit kleine boekje in een doosje bevat ook nog enkele postkaarten en dvd met kortfilm.

Tot zondag
Boek - Een tijd voor God, een tijd voor de mensen
Locatie: Gent
Brochure n.a.v. het jaar van de zondag, met bijdragen van verschillende auteurs.

ToTO H2O
Spel
Locatie: Hasselt, Antwerpen, Brugge
dit spel kadert in de vastencampagne van Broederlijk Delen - Afrika heeft ook Talent - maar je kunt het ook los van
de campagne gebruiken.

Touwtje-Trek
Boek
Locatie: Hasselt
Tekstenbundel van Spoor Zes voor de campagne van Broederlijk Delen 2012.
Getuigenissen, opwekkende poëzie, scherpe doordenkers, gespreks- en andere opdrachten over jongeren en
engagement, over vasten en opstaan, over bouwen aan de toekomst. Te gebruiken in groepen, verenigingen,
klassen, teams, ..

Touwtrekken
Boek - Actieve outdoor fun!
Locatie: Hasselt

TOV
Boek - een geloofsboek voor jongeren
Locatie: Antwerpen, Gent, Brussel
derde exemplaar

TOV een geloofsboek voor jongeren
Boek
Locatie: Hasselt

Tranen in de stampot
Boek
Locatie: Antwerpen
Dionne van Lent is een jonge active vrouw die de strijd tegen kanker verloor. Tijdens haar laatste levensjaren
begon zij met het schrijven van teksten en het schilderen van aquarellen over haar gevoelens tijdens de stijd met
de ziekte en de dood. Dit boek is de chronologische weergave van de emoties die bij Dionne loskwamen na de
onverwachte terugkeer van de kanker. Een oprecht en aangrijpend boek over hoe moeilijk het is om afscheid te
nemen van het leven

Tranendoosje
Spel
Locatie: Gent, Mechelen
De tranenkaartjes in dit doosje zijn bedoeld om in groep te praten ver wat iema,nd vanbinnen voelt na een verlies.
Dat kan bij iedereen verschillend en elke dag anders zijn.
De tranenkaartjes kunnen ook een hulp zijn om voor jezelf te leren verwoorden wat je voelt.

Tranenpotjes en geluksarmbanden
Boek - Kinderen in de rouw
Locatie: , Mechelen
In verhalen, gesprekken, anekdoten en tekeningen krijg je een persoonlijk en hoopgevend beeld van hoe je
rouwende kinderen - soms met wat extra hulp van buiten - kunt helpen hun eigen weg te vinden en zich aan te
passen aan het leven na de dood van een dierbare.

Transformatiespel
Spel
Locatie: Antwerpen
Dit is een lichtvoetig, krachtig en diepgaand middel om stil te staan bij je eigen levensspel en stappen te zetten tot
verandering. Het spel ziet eruit als een gewoon gezelschapsspel met speelbord, pionnen, kaartjes en een
dobbelsteen. Dit is echter geen spelletje of tijdverdrijf. Het spelen van het Transformatiespel is een bewuste stap in
een diepgaand veranderingsproces. In het Transformatiespel bepalen de spelers van tevoren een doel waarmee ze
het spel willen spelen. Vb. inzicht in een levensvraag of hoe een bepaald doel bereiken?

Trektocht Taizé 10-17 juli 1994
Boek
Locatie: Hasselt
Het tochtboek van de fietstocht tijdens de zomer van 1994 van Gent naar Taizé met als doel een intercontinentale
bijeenkomst vol zang en gebed.

Triduum Paschale
Audiovisueel - Pasen in polyfonie en abdijzang
Locatie: Gent
CD met liederen voor de goede week.

Troeven voor de 21e eeuw
Spel
Locatie: Gent
- Open Kaart spelen: iets vertellen over jezelf, elkaar leren kennen
- Armoe Troef: Hoop en wanhoop: aan de hand van muziek nadenken over hoop en wanhoop in de wereld en
confrontatie met hoop en wanhoop in ons eigen leven
- Eenentwintigen: aan de hand van de OH-kaarten tot een keuze komen van wat je meeneemt naar de 21e eeuw.
Positieve en negatieve waarden zien bij jezelf
- Hoger-Lager: Quiz met denkvragen en opdrachten om de groepsfeer en verbondenheid te stimuleren

Troost
Boek
Locatie: Antwerpen
Een verdiepend boekje rond problemen en benaderingen rond troost

Troost elkaar met deze woorden
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit boek over lijden en verdriet, sterven en dood wil mensen begeleiden, troosten en uitzicht bieden in moeilijke
tijden. Door zijn concrete situatieschetsen en suggesties, getuigenissen en bezinnende teksten, is het een leidraad
voor mensen die terminale patiënten, stervenden en nabestaanden trachten bij te staan, en voor allen die de
confrontatie met hun eigen dood en die van hun geliefden niet uit de weg gaan

Troost het kind in mij
Boek - over incest en seksueel geweld
Locatie: Antwerpen
Het hart van het boek wordt gevormd door de verhalen van mensen die de moed hadden om ze te vertellen.
Het richt zich tot mensen die met jongeren bezig zijn: leerkrachten, docenten, begeleiders, leidsters...

Troost: 200 uitspraken over leven en dood
Boek
Locatie: Mechelen
200 citaten over het lieve leven en de onvermijdelijke dood

Troosten
Boek - Met hoofd, hart en handen
Locatie: Hasselt, Mechelen
Als je getroffen wordt door een intens verdriet, zoek je houvast en steun, heb je nood aan iemand die je kan
vertrouwen. Dit boek wil aan de hand van citaten, interviews, columns, tips en oefeningen troost bieden bij
verlieservaringen. Het wil ook een hulp zijn voor wie anderen willen troosten.

Troostkaartjes
Spel
Locatie: Mechelen
Set van 67 troostkaartjes om uit te kiezen als je verdrietig bent.

Troostwoorden
Spel
Locatie: Mechelen
Een doosje met kaartjes met troostwoorden (zoals fiets, zee, lach, lente, geboorte, boeken, vakantie,...) : om uit
te kiezen, over te praten, uit te wisselen, verder aan te vullen, ideeën op te doen, ...

Troubled Water
Audiovisueel
Locatie: Hasselt, Gent
Een psychologisch drama waarin twee personages in het reine proberen te komen met het verleden. Een drama
waarin schuld en onschuld, goed en kwaad elkaar kruisen en het leven van de hoofdpersonen volledig beheersen.
Jan Thomas komt vrij uit de gevangenis waar hij acht jaar heeft gezeten voor kindermoord. Deze moord heeft hij
altijd ontkent en hij is vastberaden na zijn vrijlating iets van zijn leven te maken. Hij is een getalenteerd
orgelspeler en weet een baan te krijgen bij een kerk in Oslo. Door zijn talent en zachtaardig karakter wordt hij al
snel gewaardeerd door zijn omgeving.
Jan doet zijn best zijn verleden geheim te houden, maar de waarheid komt boven water wanneer op een dag
lerares Agnes met haar klas de kerk komt bezoeken. Zij herkent Jan als de man die veroordeeld was voor de
moord op haar zoon. De nog altijd door verdriet achtervolgde moeder kan niet accepteren dat Jan een nieuw leven
heeft weten op te bouwen en raakt geobsedeerd door hem.

Trouw
Boek
Locatie: Antwerpen
200 grappige, wijze en ontroerende uitspraken van zangers, dichetrs en denkers over trouw in liefde en huwelijk,
tussen man en vrouw, mens en dier, voor even of eeuwig

Trouw bezingen
Boek
Locatie: Mechelen
Behalve als leesboek is Trouw bezingen te gebruiken als gids bij het samenstellen van diensten rond partnerschap,
relatie en huwelijk. De liederen zijn op CD verzameld.

Trouw bezingen
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
Liederen bij het boek Trouw bezingen

Trouw: Een weg naar samen-leven in vertrouwen
Boek
Locatie: Antwerpen
Trouw is helemaal niet zo vanzelfsprekend, noch in het heden als het verleden.
De schrijver biedt stapstenen op een tocht naar een leven van trouw. Hij staat niet alleen stil bij de huwelijkstrouw
maar ook trouw in vriendschap en bij de littekens die verbroken trouw kan veroorzaken.

Tsotsi
Audiovisueel
Locatie: Gent, Brugge
De 19-jarige Tsotsi (Presley Chweneyagae), wat in straattaal 'gangster' betekent, woont in een sloppenwijk bij
Johannesburg. Hij heeft zijn verleden, waarin hij op jonge leeftijd zijn ouders verloor en opgroeide voor galg en
rad, verdrongen. Wanneer één van zijn bendeleden kritische vragen stelt over zijn verleden, slaat Tsotsi door en
verwondt hem. In blinde paniek vlucht hij naar een welvarende voorstad van Johannesburg. Hier ziet hij zijn kans
schoon om op gewelddadige wijze een auto te stelen. Als hij even later wegrijdt, hoort hij het gehuil van een drie
maanden oude baby van de achterbank. Tsotsi ervaart een voor hem onbekend gevoel: iets anders dan alleen
zelfbehoud. Hij keert terug naar de sloppenwijk en dwingt de jonge moeder Miriam hem te helpen om in het
geheim de baby te verzorgen. Langzaam ontwikkelt zich een band tussen de twee jonge mensen, waardoor Tsotsi
zijn verleden onthult en onder ogen durft te zien. Beeld: 16:9
Geluid: Afrikaans (Dolby Digital 5.1 / 2.0)
Ondertiteling: Nederlands

Tuin van (H)eden!
Spel
Locatie: Hasselt
Werkvorm om met jongeren op tocht te gaan, hen te laten genieten van de schoonheid van de schepping en te
spreken over de verantwoordelijkheid die wij dragen voor de schepping.

Tussen 4 en 12
Boek - Vijf parochiecatecheseprojecten voor kinderen tussen 4 en 12
Locatie: Mechelen, Gent
Dit is een bundeling van vijf catechetische projecten voor kinderen. Het wil kinderen betrekken bij het leven van de
geloofsgemeenschap. Het is duidelijk dat de projecten kunnen aangepast worden aan uw eigen situatie en
mogelijkheden.

Tussen hemel en aarde
Boek - Meditatie en de geestelijke weg
Locatie: Mechelen
Dit boek geeft een schat aan informatie over meditatie vanuit oosterse, maar vooral ook christelijke stromingen.
Het is een inleiding in vormen van meditatie voor de geestelijke weg. Dit is een spiritueel proces van omvorming
door de wijsheid en de liefde van God.

Tussen man & vrouw
Boek - Een groeiboek voor gehuwden
Locatie: Mechelen
Een boek uit 5 delen, die 5 herkenbare aspecten het huwelijk belichten : de machtsverhouding en de communicatie
tussen partners, het broze evenwicht tussen beroeps- en gezinsleven, lichaamsbeleving en seksualiteit, conflicten
en scheiding, ouder worden als koppel

Tussen vrienden
Boek
Locatie: Antwerpen, Brugge, Hasselt, Brussel
Woorden van vriendschap voor en van Jezus. Voor jongeren van 13 tot 16 jaar.

Tussen zon en maan
Boek
Locatie: Antwerpen
In dit boek verzamelt de auteur prachtige poëzie van nu over liefde en verdriet, over beginnen en afscheid nemen,
over bijna alles tussen zon en maan

Tutor´s Notes
Boek - An inter-church training programme for youth workers
Locatie: Mechelen
12 lesonderwerpen om jongeren te vormen in het kerkwerk; deze bundel is ontstaan door samenwerking binnen 8
"kerkgemeenschappen"

Twee koningskinderen
Boek
Locatie: Antwerpen
Met dit boek verwerkt de auteur het toneelstuk "la princesse maleine" tot een prachtige futuristische ballade over
het onafwendbare lot. Twee koningskinderen hebben elkaar zo lief maar op hun huwelijksdag breekt een vete uit
tussen de vaders. Romeo en Julia zijn niet veraf. Ook in dit geval lijkt de liefde tussen Eva en Jonas verloren. Jaren
later schrijft Jonas zijn verhaal op om aan jongeren te vertellen dat liefde de enige manier is om te overleven. Zo
wordt dit boek ook een betoverend verhaal over eeuwige liefde

Tweemaal thuis
Boek - Koesterboekje voor wanneer mama en papa uit elkaar gaan
Locatie: Mechelen
Verwerkboekje voor kinderen vanaf 8 jaar, wiens ouders gaan scheiden. Door in dit boekje te werken, krijgen
kinderen de kans om te onthullen wat ze denken en voelen.

Twister
Boek - het bekende spel met twee extra moves!
Locatie: Geen.
Laat de draaiwijzer draaien en roep de opdrachten. De spelers moeten het genoemde lichaamsdeel zo snel
mogelijk naar de genoemde kleur stip verplaatsen. Als je met je knie of je elleboog op de mat komt, of als je
omvalt, ben je AF! De laatste speler die overblijft, wint!

Twister - actiespel
Spel
Locatie: Hasselt
Twister voor uren lachen, gieren, brullen.
Laat de draaiwijzer draaien en roep de opdrachten. De spelers moeten het genoemde lichaamsdeel zo snel
mogelijk naar de genoemde kleur stip verplaatsen. Als je met je knie of elleboog op de mat komt, of als je omvalt,
ben je AF! De laatste speler die overblijft wint Twister.

Ucsia over... De jeugdbeweging waar we voor staan
Boek
Locatie: Hasselt
Deze publicatie gaat over de christelijke identiteit van jeugdbewegingen en jongerenorganisaties. De teksten die je
erin kunt lezen,vormen de neerslag van de bijdragen van de studiedag rond dit thema dat UCSIA in december
2006 organiseerde in samenwerking met de grote Vlaamse jeugdbewegingen, jongerenorganisaties en het Netwerk
voor Pastoraal met
Jongeren.
De bijdragen zijn: Christelijke identiteit in beweging (Peter Malfliet); Waar we voor staan. Christelijke identiteit van
de jeugdbewegingen (Luc Van Looy); Leven in verschilligheid. De spirituele uitdaging aan/van christelijke
jeugdbewegingen anno 2007 (Bert Roebben); Christelijke inspiratie in jeugdwerk en politiek (Sabine Poleyn); De
christelijke identiteit van de jeugdbeweging… Bokrijk en/of Technopolis… Jij kiest (Walter Van Wouwe).

Ucsia over... De studentenpastor
Boek - Theologische reflecties bij de rol van de pastor in Vlaamse hogescholen en universiteiten
Locatie: Hasselt
Reeds van bij haar ontstaan werkte het UCSIA samen met het Vlaamse Universiteits- en Hogescholenpastoraat
(VUHP), een samenwerkingsverband van mensen die zich pastoraal engageren in het hoger onderwijs.
Over het kleine segment van studentenpastoraal in Vlaanderen wordt door pastoraaltheologen doorgaans erg
weinig gesproken. Het UCSIA vroeg dan ook aan enkele theologische sprekers om bij hun inbreng op de seminaries
een tekst te maken die naast verdergaande reflectie ook aanknopingspunten biedt met de pastorale praktijk in het
hoger onderwijs. Het resultaat hiervan vind je in dit boekje dat volgende bijdragen bevat:
De theorie van de presentie in pastoraat voor studenten (Elly Beurskens); Het profiel en vorming van de
parochiepastor (Gerard Groener); Bert Roebben: Pastoraal omgaan met jonge mensen (Bert Roebben); Christa
Damen, De betekenis van pastoraat in het katholiek secundair en hoger onderwijs vandaag (Christa Damen, Kris
Vanspeybroeck, Dirk Kerckhoven).

Uit elkaar
Tijdschrift - brochure voor jeugdwerkers over kinderen en echtscheiding
Locatie: Geen.

Uit handen geven ...
Boek - Werkboek voor uitvaartliturgie
Locatie: Mechelen
9 Afscheidsvieringen

Uit het blote hoofd
Boek - Gedachten voor liefs en leed
Locatie: Mechelen
28 teksten en schilderijen om te lezen, te troosten, te danken, of te verrassen. Over anders zijn, over ruzie maken
en weer bijleggen, over de seizoenen, over kiezen, over doodgaan en verdrietig zijn, over liefde en vriendschap, ...

Uitgelezen gebeden
Boek - 150 manieren om bij God op adem te komen
Locatie: Brugge, Gent
Gedurende twee jaar (2001-2003), stuurden lezers hun liefste gebeden naar 'Kerk&Leven'. Uit die schat koos
priester Robert Van Brabant de mooiste teksten, en bundelde ze in dit boekje.

Uitgenodigd voor het feest
Boek - Kinderen voorbereiden op hun doop
Locatie: Mechelen, Gent
Uitgewerkte bijeenkomsten voor doopvoorbereiding met kinderen van 6 tot 10 jaar. Ook suggesties voor een
doopviering. Meer algemeen zal iedereen die zich bezighoudt met kindercatechese in dit boek creatieve ideeën
vinden.

Uitgespeeld
Spel
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Brugge, Hasselt, Gent
In dit spel voelen de deelnemers dat kansarmoede sterk door uitsluitingmechanismen wordt bepaald en zich op
verschillende domeinen manifesteert. Het is een inleefspel met een zeer grote verscheidenheid aan personages. De
spelers proberen de levenssituatie van hun personage op een aantal domeinen te verbeteren door tegen elkaar te
dobbelen.

Uitgespeeld - nieuwe uitgave
Spel - een simulatiespel over armoede en uitsluiting
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Hasselt
In dit spel voelen de deelnemers dat kansarmoede
sterk door uitsluitingmechanismen wordt bepaald en
zich op verschillende domeinen manifesteert. Het is een
inleefspel met een zeer grote verscheidenheid aan personages.
De spelers proberen de levenssituatie van hun
personage op een aantal domeinen te verbeteren door
tegen elkaar te dobbelen.

Uitgeteld of uitgesteld?
Boek
Locatie: Antwerpen
Centiment is een spel over hoe jongeren geld besteden, hoe het anders kan, hoe schulden heel klein beginnen, en
hoe de spiraal van schulden over je heen kan walsen. Verder vind je in de brochure ook werkvormen rond
consuminderen, reclame en verleiding. Tot slot vind je ook tips voor bezinningen en jongerenliturgie

Uitvoerbaar verklaard: werkvormen voor activiteiten met jongeren
van 12 tot 18 jaar
Boek
Locatie: Geen.

Uitwaaiertjes
Spel - Lichtverteerbare spelletjes over relaties en seksualiteit
Locatie: Antwerpen
Deze uitgave biedt korte, luchtige activiteiten aanover relaties en seksualiteit. Spelletjes om in de sfeer te komenof
opdrachtjes om uit te voeren als je met een groep op tocht bent. Ze kunnen ook gebruikt worden als er even
genoeg gepraat is of tijdens een pauzemoment... kortom 5 minuten even uitwaaien!

Umbrië
Boek - in de voetsporen van Franciscus
Locatie: Brussel, Brugge
Reisgids die zich concentreert op plaatsen waar Franciscus leefde

Umutima
Boek
Locatie: Hasselt
'Umutima' betekent in het Burundees zowel 'hart' als 'verstand' en is ook een bezinningsboekje van Spoor Zes, de
dienst van de Chiro voor Zingeving en Solidariteit dat werd uitgegeven naar aanleiding van de campagne 'Maak ons
overbodig' 2011 van Broederlijk Delen.
Wat is voor jou belangrijk? Van welke problemen in onze samenleving lig jij soms wakker? Wat zou jij aangepakt
willen zien in deze wereld? Op welke manier overtuig jij je leeftijdsgenoten? Jongeren uit Vlaanderen, Brussel en
Burundi beantwoordden deze vragen. Getuigenissen, opwekkende poëzie, scherpe doordenkers, gespreks- en
andere opdrachten over jongeren en engagement, over vasten en opstaan, over bouwen aan de toekomst. Te
gebruiken in groepen, verenigingen, klassen, teams, ...

Unconditional
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
Samantha Crawford is een succesvolle jonge vrouw. Maar als haar echtgenoot door zinloos geweld om het leven
komt, stort haar perfecte wereld als een kaartenhuis in elkaar. Dan wordt ze op een bijzondere manier herenigd
met Joe, haar beste jeugdvriend. Terwijl Sam Joe's zorg en liefde voor de kinderen in zijn achtergestelde buurt
gadeslaat, begint ze zich te realiseren dat er ondanks de omstandigheden altijd hoop is.

Uno
Spel
Locatie: Brugge
Uno is een kaartspel dat bijna overeenkomt met Pesten. Echter wordt er niet gespeeld met standaard kaarten met
jokers, maar met kaarten met een eigen eenvoudige voorstelling.
De gewone kaarten zijn genummerd van 0 tot 9 in vier verschillende kleuren (geel, groen, rood en blauw). Voor
urenlang speelplezier en gezellige spellenmiddagen- en avondjes!

Uw oog in ons hart
Boek
Locatie: Hasselt

Uw rijk kome
Boek - Het Onze Vader bidden en beleven
Locatie: Gent
Het Onze Vader zin per zin:
- uitdiepingsgedachten
- bezinningsliederen
- illustratieve verhalen

Vaar het leven in
Audiovisueel - Liturgie met jongeren
Locatie: Mechelen
Liedjes voor vormselcatechese en liturgie met jongeren

Vaar-wel
Spel - een spel voor jongeren over rouw en verlies.
Locatie: Hasselt
Met dit spel willen we rouw en verlies (en al wat hierbij komt kijken) bespreekbaar maken door jongeren hierover
te laten nadenken en praten zonder dat ze noodzakelijk zelf al met een overlijden werden geconfronteerd. Op die
manier proberen we jongeren meer begrip en inzicht te geven in rouw en hoe dit tot uiting kan komen. Daarnaast
proberen we via het spel tips mee te geven over hoe ze zelf met een verlieservaring kunnen omgaan alsook hoe ze
anderen die rouwen kunnen ondersteunen.

Vaardighedengids 1
Boek
Locatie: Brussel
In dit boekje worden pakketten rond sociale vaardigheden voor de tweede en derde graag van het secundair
onderwijs aangeboden. De auteurs doorgronden de lange zoektocht van de adolescent op weg naar een sociaal
competente volwassene om op die manier een ruggensteuntje te kunnen bieden waar nodig.

Vaardighedenspel
Spel
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Gent
Een veelzijdig communicatiespel dat bestaat uit 140 kaarten met daarop sociale en communicatieve vaardigheden,
b.v. samenvatten, helder formuleren, beslissingen nemen, opbouwende kritiek geven, duidelijk uitleggen, ... Het
'Vaardighedenspel' kan in nagenoeg alle situaties worden gebruikt om op een speelse manier het functioneren en
communiceren te bespreken en te verbeteren. Het spel is bestemd voor iedereen die zich bezighoudt met
communicatie tussen mensen.

Vaarwel
Boek - Verschuivingen in vormgeving en duiding van uitvaartrituelen
Locatie: Mechelen
Uitvaartrituelen worden benaderd vanuit historisch, maatschappelijk en pastoraal gezichtspunt, vanuit de
theologie, filosofie en psychologie, en ook vanuit de architectuur en de kerkmuziek.

Vademecum voor de sacramenten
Boek
Locatie: Gent
Dit werkje wil een handleiding zijn voor priesters, pastorale werk(st)ers en leken die vanuit een andere religieuze
achtergrond in het Brusselse pastoraal terechtkomen. Zo kunnen ze het sacramentspastoraal begrijpen.

Vaders en zoons
Boek - een eerbetoon
Locatie: Antwerpen
miniboekje met uitspraken en foto's

Val niet uit je rol
Spel - Spelkoffer Wereld Missie Hulp
Locatie: Hasselt
'Val niet uit je rol' is een rollenspel waarin 12 verschillende karakters elk een eigen missie proberen te volbrengen.
Deze karakters zijn ingedeeld in drie groepen: diegenen die in nood zijn en dus een hulpvraag hebben; diegenen
die deze hulpvraag mee omvormen tot een project; diegenen die besluiten nemen over middelen die verdeeld
kunnen worden over de verschillende projecten (leden projectencommissie). Het spel werkt toe naar een
presentatiemoment waarbij er projecten voorgelegd worden aan de groep die besluiten neemt
(projectencommissie). Deze commissie toetst de projecten aan een voordien opgestelde ethische code en verdeelt
middelen over projecten op een beargumenteerde manier.

Valentinus 't heilig paterke
Boek - Vriend van de Virga Jesse
Locatie: Hasselt
Deze strip verbeeldt het leven en werk van pater Valentinus, beter gekend als het "Heilig Paterke", op een
kleurrijke en toegankelijke manier.

Vallen en opstaan
Boek - Als je vastloopt in het leven, en zoekt naar nieuwe wegen
Locatie: Antwerpen
De maatschappij stelt steeds hogere eisen en vaak het onmogelijke van onszelf. We blijven doorgaan tot we alle
levenskracht en lust kwijt zijn en genoodzaakt zijn te zoeken naar oplossingen.
In dit boek schrijft Claire vanuit haar eigen ervaring dat enkel het erkennen van die confronterende werkelijkheid
de weg naar bevrijding vrijmaakt. Het is de zoektocht naar onszelf die een uitweg naar een nieuwe en vruchtbare
toekomst mogelijk maakt.

Vallen en opstaan: paasmap
Boek - Als je vastloopt in het leven en zoekt naar nieuwe wegen
Locatie: Mechelen
Wie zijn wij, wat doen we? Slechts de ontdekking van wie we zijn maakt een uitweg naar een vruchtbare toekomst
mogelijk. In dit boek zijn ook oefeningen opgenomen die kunnen helpen bij het terugvinden van innerlijke

Valsspeler
Boek
Locatie: Antwerpen
De auteur pakt pestkoppen aan in Valsspeler. Een herkenbaar spannend verhaal over opkomen voor jezelf,
verdraagzaamheid en jaloezie. Ook over de zalige pijn van verliefdheid

Van 7 sacramenten & 77 woorden
Spel
Locatie: Hasselt, Mechelen, Gent, Brugge
Bordspel om met een groep jongeren of volwassenen een gesprek te voeren over de sacramenten. De deelnemers
leggen op een scrabble-bord die woorden aan, die volgens hen te maken hebben met één van de zeven
sacramenten.

Van 7 sacramenten en 77 woorden
Spel
Locatie: Hasselt
Dit is een scrabblespel. Het is een leuke werkvorm om met jongeren in gesprek te gaan over de sacramenten

Van Aalmoes tot Zwitserse garde
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
De etymologie en de betekenis van een duizendtal religiewoorden worden in alfabetische orde doorgelicht. In 2
bijlagen volgt de vertaling van een aantal traditionele Latijnse hymnen en sequenties, en een verklarende lijst met
afkortingen van de meest bekende religieuze orden en congregaties.

Van aarde en hemel thuis
Boek
Locatie: Antwerpen
KAV sprak zeven auteurs aan. Samen bieden ze maar liefst 150 teksten aan, eigentijds, herkenbaar. Meestal gaat
het om korte, poëtische teksten: over vriendschap, leven en dood, recht en onrecht.... Hier en daar werd ook een
wat langere mijmering opgenomen: over tijd en toekomst, humor of humeur... Tenslotte vind je in dit boek ook een
aantal bijbelteksten, die hertaald werden naar onze tijd. Om even stil te worden en te zien waar het écht op
aankomt. Of om in je vereniging of bij een vergadering te gebruiken

Van Aartsbisschop tot Zonnelied
Boek - Sleutels tot het katholiek erfgoed
Locatie: Mechelen
1400 trefwoorden en 280 afbeeldingen wijzen de lezer de weg in de geschiedenis en de organisatie van de kerk,
haar leerstellingen en rituelen, .... Dit is ons katholiek erfgoed.

Van Abram tot Susanna
Boek - Vertellend de bijbel door
Locatie: Mechelen
Geen hoge woorden in dit boek, maar bijbelse verhalen verteld en toegelicht. De lezer maakt kennis met Hanna,
Esau en Jakob, Susanna, Ruth en Mirjam. Zeer praktisch voor de bijbelgroep op weg, maar ook voor de individuele
lezer.

Van boeken ga je denken
Boek - Filosoferen met kinderen aan de hand van jeugdliteratuur
Locatie: Geen.
Dit boek biedt ouders, leerkrachten en begeleiders van kinderen en jongeren een rijk aanbod van de mooiste
fragmenten uit de kinder- en jeugdliteratuur. Per fragment wordt een aantal themata behandeld, gekozen op basis
van hun filosofisch potentieel. Om de eerste aanzet tot een filosofisch gesprek te vergemakkelijken krijgt elk
fragment een uitgewerkt filosofisch discussieplan en enkele verwerkingsmogelijkheden.

Van duisternis naar licht
Spel
Locatie: Gent
Zich het Passieverhaal herinneren
De structuur van het verhaal in tijd en ruimte ontdekken
De verschillende deelnemers en hun rol leren kennen

Van God los
Boek - gedichten over geloof en ongeloof
Locatie: Antwerpen
Bloemlezing die de tegenstelling tussen gelovig en ongelovig overstijgt.

Van harte
Boek - Leven met de seizoenen
Locatie: Brugge
Een boek dat je doorheen de seizoenen leidt en stilstaat bij de grote vragen en kleine vreugden van het leven. De
boodschap van Phil Bosmans is: volg het spoor van het hart.

Van hier naar daar
Spel - Een informatief spel dat mensen met een verschillende (taal)achtergrond samenbrengt...
Locatie: , Mechelen, Gent
Simulatiespel dat mensen uit 2 verschillende culturen samenbrengt, hen leert elkaars cultuur te begrijpen en
wederzijds respect stimuleert.

Van Horen Zeggen deel 1
Boek - Op weg
Locatie: Mechelen
Oriëntatie op de bijbel, een boek met geloofsverhalen

Van Horen Zeggen deel 2
Boek - Wegwijs
Locatie: Mechelen
De Tora, verhalen en leefregels over omgaan met vrijheid

Van Horen Zeggen deel 3
Boek - Gaandeweg
Locatie: Mechelen
Profeten en Geschriften, de Tora in het dagelijkse leven

Van kleerkast tot directeurskamer
Spel - Spelkoffer Wereld Missie Hulp
Locatie: Hasselt
In 'Van kleerkast tot directeurskamer' doorlopen de deelnemers (in groepjes van maximum vijf) zeven stappen,
waarbij ze inzicht verwerven in de werking van Wereld Missie Hulp. Ze worden ook aan het denken gezet omtrent
thematieken die raken aan deze werking. In de tussenfases komen ze in aanraking met organisatieverhalen, en
worden ze uitgenodigd zelf ook te vertellen. Het einde van het spel is het maken van een gefundeerde keuze met
betrekking tot het verdelen van middelen over een aantal projecten. Dit wordt plenair nabesproken.

Van klokken en klepels
Boek - Een katholiek antwoord op kerkelijke controverses
Locatie: Gent, Antwerpen
Geestig boek, waarin de jonge auteur uitlegt waarom hij de kerk niet verlaat. Zonder de problemen te ontkennen
of te minimaliseren, neemt hij het op voor de omstreden Kerk van Rome. Hij geeft commentaar bij actuele
kerkelijke controverses, en zoekt naar dieperliggende oorzaken van de crisis binnen de Kerk.

Van kribbe op weg naar kruis
Boek - van Kerst naar Pasen
Locatie: Hasselt
Dagelijks bijbelmoment over de namen van Jezus, om ook ná Kerst gericht te blijven op de komst van Gods Zoon
op aarde.

Van levenskunst tot stervenskunst
Boek - Over spiritualiteit in de palliatieve zorg
Locatie: Mechelen
Hoe kun je aan slag bij patiënten die met rouw te maken hebben? Wat met euthanasie en wat met palliatieve zorg?
Het boek is bestemd voor iedereen die te maken heeft met de eindigheid van het leven.

Van madonna tot Madonna
Boek - In de ban van beelden, idolen en afgoden
Locatie: Gent
Het boek valt uiteen in twee delen: eerst over religieuze idolatrie en nadien over profane idolatrie. De vraag wordt
gesteld waarin authentiek godsgeloof bestaat en nadien waarin waarachtig humanisme bestaat. Gaat de religie zelf
vrijuit en zijn de goden uit andere wereldgodsdiensten waardeloos?

Van offer naar feest
Boek - De structuur van de mis is de structuur van ons leven
Locatie: Brugge
Boek met antwoorden op vele vragen over de eucharistie en andere essentiële zaken binnen het christendom. De
auteur hanteert een heldere taal die belangstelling wekt en die de juistheid van definities niet in de weg staat.

Van water maakt Hij wijn
Spel
Locatie: Gent
Ontdekken hoe Jezus verrassend grenzen verlegt, uit-dagende dingen zegt en doet, van water wijn maakt. Er
worden 4 thema's aangereikt die tonen hoe christen-zijn het verschil kan uitmaken:
als vreemd vriend wordt, als je gedragen wordt in het lijden, als je opnieuw kan beginnen, als feest echt mogelijk
wordt.

Vandaag pastoraal integreren in het opvoedingswerk
Boek - Perspectieven & uitdagingen
Locatie: Gent
Jaarboek voor pastoraal bewogen opvoeders, die bezorgd zijn over het nut van hun inzet. Dit boek zoekt naar
nieuwe pastorale wegen, vanuit de spiritualiteit van Don Bosco.

Vasten
Boek
Locatie: Mechelen
Grün ontdekt een spirituele weg tot innerlijke en lichamelijke reiniging: vasten als uitdrukking van geloof. De
teksten van de kerkvaders uit de vroege kerk zetten ons weer op het spoor van een heilzame manier van vasten.
Als besluit ziet de lezer hoe je een vastenweek kunt inrichten.

Veel succes
Boek
Locatie: Antwerpen
Nu en dan zet je in je leven een nieuwe stap. Dit omdat je het beu bent maar verder te razen of omdat je het
gewoon zelf wil, of omdat je een nieuwe kans krijgt... om verder te groeien in een succesvol leven.

Veertien om te doen
Boek - Tweede bundel vervolgkrikdagen voor een vormend gebeuren met jongeren
Locatie: Hasselt
Deze derde aanvulling op "Schoorvoeten" zoekt samen met jongeren verder om ze een kans te geven in het
parochiegebeuren. Centraal staan dan ook thema´s uit de leefwereld van 14-jarigen.

Veilig vrijen in het jeugdwelzijnswerk
Spel - een handleiding voor de jongerenwerker
Locatie: Antwerpen
Het eerste deel VOORSPEL bevat informatie over het hoe en het waarom . Daarna krijg je tips hoe je jezelf en je
groep kan voorbereiden op de activiteiten. En hoe je het praten over het onderwerp veilig vrijen kan
vergemakkelijken.
Het tweede deel ACTIE biedt verschillende activiteiten die verschillen in duur en aanpak, voor -16 en +16 jarigen.
Het derde deel bevat info GOED OM TE WETEN en het vierde deel bevat info over HULPMIDDELEN.

Veilig zwanger
Boek - Het complete handboek
Locatie: Antwerpen

Venite exultemus
Audiovisueel - Taizé
Locatie: Mechelen

Veraf komt dichtbij
Boek
Locatie: Gent
Tien verhalen uit het Lucasevangelie, verwerkt voor catechese en liturgie met kinderen en volwassenen:
Lc. 3, 10-18 : de prediking van Johannes de doper
Lc. 4, 1-13 : Jezus in de woestijn
Lc. 4, 14-22 : het optreden van Jezus in Nazareth
Lc. 7, 36-50 : de boetvaardige zondares
Lc. 13, 1-9 : de onvruchtbare vijgenboom
Lc. 16, 19-31 : Lazarus
Lc. 18, 9-14 : de Farizeër en de tollenaar
Lc. 19, 1-10 : Zacheüs
Lc. 24, 13-35 : de Emmaüsgangers
Lc. 24, 44-53 : het afscheid van Jezus

Verakon
Boek
Locatie: Antwerpen

Verbonden dag na dag
Boek
Locatie: Antwerpen

Verbondenheid
Boek - Het ontstaan van menselijke relaties
Locatie: Antwerpen
Een wijsgerig essay over het ontstaan en de ontwikkleing van menselijke relaties

Verborgen diepte
Boek - Zorgen voor de spiritualiteit van ouderen met dementie
Locatie: Gent
Het boek zoekt uit wie de dementerende oudere wel is. Wat betekent de zorg voor de spirituele dimensie door de
pastor voor hem of haar? Het boek peilt naar haalbare manieren om met dementerende ouderen op weg te gaan.
De auteurs zoeken naar aandacht en respect vooor de bron van gevoelens en herinneringen van dementerenden.
De pastor wil nog verder gaan; hij/zij wil zoeken naar de zingeving bij deze ouderen.

Verborgen omgang
Boek - Gemeenschapsleven en gebedenboek van de Bijbel
Locatie: Mechelen
Welke dienst bewijzen de Psalmen in de eredienst? Wat betekenen schepping, wet, Messias, kerk, lijden, schuld ....
voor de kerkelijke gemeenschap?

Verborgen verdriet
Boek
Locatie: Gent
26 gedichten tonen aan dat er veel verdriet verborgen blijft omdat het niet kan of mag uitgesproken worden.
Bestaat er goede begeleiding bij verdriet? Maar...doorheen het verdriet verschijnen er ook sporen van hoop.

Verder
Boek - Over rouw na suïcide
Locatie: Antwerpen, Mechelen
In dit boek beschrijft Polet haar persoonlijke ervaringen gedurende het rouwproces na zelfdoding van haar jongste
broer en plaatst ze die ervaringen tegen de achtergrond van gegevens uit de literatuur. Het eerste deel is meer
ervaringsgericht, het tweede bevat een meer theoretisch overzicht van bestaande kennis over rouw. Dit boek is
zowel geschikt voor nabestaanden zelf en hun omgeving als voor hulpverleners, huisartsen en rouwbegeleiders

Verder na verlies
Boek - jongeren werken aan hun rouw
Locatie: Mechelen
Een rouwgroep op de middelbare school : hoe kan je dit vorm geven? Een aantal jongeren getuigen hoe zij het
verdriet een plek geven in hun leven

Verder zien
Boek - Spiritualiteit van de kleine dingen
Locatie: Antwerpen, Gent
Een verslag van vele kostbare momenten met mentaal gehandicapte kinderen en volwassenen over ervaringen
rond geboorte en Kerstmis, een passieconcert, ontmoetingen, verdiepte emoties, feest.

Verder zonder jou
Boek - Jongeren over de dood van iemand die ze lief is
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Hasselt
In dit boek komen alleen jongeren aan het woord. Ze vertellen over hun leven na de dood van hun broer, zus,
vader, moeder of grootouder. Ze vertellen hoe hun omgeving op dit overlijden reageerde. Ze geven ook tips over
hoe je best omgaat met jongeren die een dierbare verliezen.

Verdraai de wereld
Boek - Jaarthema: duurzame ontwikkeling
Locatie: Mechelen, Hasselt, Antwerpen, Brussel
Deze themakaft biedt voor begeleiders de kans om een programma samen te stellen op maat voor de eigen groep.
De map biedt vier pijlers aan waarrond je kunt werken: eigenheid, ontmoeting, geloven en engagement. De
bedoeling is dat jongeren ook zelf tot actie komen. De methodieken in deze kaft zijn thematisch gebundeld in drie
delen die telkens vertrekken vanuit een bijbels verhaal.

VerdraaiDe wereld 'Heel de wereld'
Boek - Themakaft
Locatie: Hasselt
Deze themakaft biedt voor begeleiders de kans om een programma samen te stellen op maat voor de eigen groep.
De map biedt vier pijlers aan waarrond je kunt werken: eigenheid, ontmoeting, geloven en engagement. De
bedoeling is dat jongeren ook zelf tot actie komen. De methodieken in deze kaft zijn thematisch gebundeld in drie
delen die telkens vertrekken vanuit een bijbels verhaal.

Verdraaide wereld: Tekst- en gebedenbundel
Boek
Locatie: Hasselt, Brussel
Gebeden en teksten bedoeld voor jongeren en geschreven door jongeren

Verdriet
Boek
Locatie: Mechelen
Prentenboek over verdriet, over wat er met je gebeurt als je verdrietig bent, over hoe je met verdriet kan proberen
te leven.

Verdriet dat niet verdwijnt
Boek - Door-leven na de dood van een kind, broer of zus
Locatie: Mechelen
Hoe beïnvloedt de dood van een kind het leven van zijn omgeving?
Naast beschouwende teksten bevat het boek veel poëtische teksten.

Verdriet en rouw bij jongeren
Boek
Locatie: Antwerpen

Verdriet om de dood van een kind
Boek
Locatie: Geen.
In dit boek beschrijft de auteur - vader die zijn zoon van 9 jaar verloor - zijn zoektocht naar een antwoord op de zo
ontzettend belangrijke vraag: waarom? Het bracht hem bij de vraag of het leven dan niet meer te bieden heeft dan
wat we aan de oppervlakte aanschouwen. Dit boek vol troost is een leidraad voor al wie een kind of een andere
dierbare persoon verloren heeft. Het kan helpen bij het verwerkingsproces en de lezer op weg helpen bij zijn of
haar eigen zoektocht

Verdwaald in alle vragen
Boek - een zoektocht na de zelfdoding van mijn broer
Locatie: Mechelen
Openhartig boek over de dilemma´s waarmee nabestaanden worstelen na de zelfdoding van een dierbare.

Vergeet de gids niet
Spel
Locatie: Geen.
Een video en een kaartspel vormen samen de gids voor het veilig organiseren van activiteiten voor jongeren in het
jeugdwerk

Verhaal + slides uit "Brieven aan niemand anders"
Boek
Locatie: Antwerpen
Slides van een verhaal rond samenwerken tussen de mol en de worm uit het boek "Brieven aan niemand anders"
van Toon Tellegen

Verhalen die verder gaan ...
Boek
Locatie: Hasselt
Verhalenbundel met bijhorende verwerkingsmogelijkheden, voor kinderen tot 12 jaar.

Verhalen en sprookjes op de grens van leven en dood
Boek
Locatie: Hasselt, Mechelen
Een bundel met ruim 70 verhalen en sprookjes, onderverdeeld naar 3 thema´s : op weg naar de grens van leven
en dood, op de grens van leven en dood, over de grens van leven en dood.

Verhalen en sprookjes rond de geboorte
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit boek is een bundeling met ruim 70 sprookjes en legenden uit diverse landen en verhalen uit de mythologie, de
bijbel, (kinder)boeken en biografieën, onderverdeeld naar drie thema's: op weg naar de aarde, geboorte, de wereld
in

Verhalen over Jezus en zijn vrienden
Boek - Spelenderwijs ontmoeten kinderen Jezus en zijn vrienden
Locatie: Gent
Verhalen, gebeden en liederen om te gebruiken in gezinsvieringen en liturgie met kinderen.

Verhalen uit de Tao
Boek - Inspirerende wijsheid van de grote Taoïstische meesters
Locatie: Mechelen
De verhalen uit de Tao mogen dan al wel duizenden jaren oud zijn, toch kunnen ze ons nog kennis en inzicht geven
en zijn nog steeds toepasbaar. Ze hebben betrekking op alledaagse gebeurtenissen en ervaringen, zoals geboorte,
dood en verlies.

Verhalen van het goede leven
Boek - 40 verhalen over gulheid, wijsheid en hoop
Locatie: Mechelen
40 verhalen om bij te glimlachen of om je bij te verbazen, verhalen om te overdenken en toe te passen in het
leven van alledag.

Verhalen van levenskunst
Boek
Locatie: Antwerpen
Een bundeling van 140 wijsheidsverhalen, elk ingeleid door een bijbeltekst of spreuk, ingedeeld in 7 thema's.
Centraal staat de zoektocht naar de goede weg in het leven. Ideaal voor openingen en persoonlijke meditatie, een
uitdaging tot christelijk geïnspireerde levenskunst

Verhalen van rouw
Boek
Locatie: Antwerpen
De auteur onderzoekt de betekenis van steun op school voor jongeren van 12 tot 20 jaar met een verlieservaring.
Rouw wordt bij jongeren vaak niet opgemerkt; ze verbergen hun verdriet, ze willen niet 'anders' zijn dan hun
vrienden, ze zijn bang er niet bij te horen en ze willen hun rouwende ouders niet extra belasten. Van belang is de
steun die de adolescent om zich heen ervaart van vrienden, klasgenoten en op school. Als steun hunnen ook
professionele interventies plaatsvinden, zoals begeleiding door een leerlingbegeleider of het meedoen aan een
supportgroep voor rouwende leerlingen op school

Verhalen voor de vuist weg
Boek
Locatie: Antwerpen

Verhalen wereldwijd
Boek
Locatie: Antwerpen
Een map met sprookjes van overal

Verhalenderwijs
Boek
Locatie: Antwerpen
Een map over de kunst van het verhalen vertellen, over de verborgen inhoud van verhalen, over levensvragen in
sprookjes, mythen en hedendaagse verhalen uit vele culturen en over creatief werken met verhalen in
levensbeschouwing

Verhalenmap
Boek
Locatie: Mechelen
Verzamelmap met tal van korte verhalen, bijbelverhalen, sprookjes.

Verkopen voor dummies
Boek - Ideeën en producten met succes verkopen!
Locatie: Antwerpen
Met dit boek leer je de onmiskenbare verkoopvaardigheden waarmee succes is verzekerd! Leuke ideeën voor het
promoten van je groep of activiteit.

Verlangen en vertrouwen
Boek - Het hart van gemeenteopbouw
Locatie: Gent
In dit boek worden inspirerende dromen beschreven beschreven en met elkaar vergeleken. Voorts wordt ingegaan
op wat er gedaan kan worden om de droom waar te maken. Hoe worden mensen verzameld in groepen en
bewegingen en met welke problemen gaat dit gepaard?

Verleiden tot God
Boek - Jongeren inwijden in christelijke spiritualiteit
Locatie: Brugge
Hoe kan je jongeren voor wie het christelijk geloof onbekend of ongeloofwaardig is, toch inwijden in de spiritualiteit
van het christelijk geloof? Het is de kunst om de jongeren eerst te verleiden tot deelname aan een mogelijk
inspirerende christelijke activiteit. Nadien kan je jongeren bijstaan in het verinnerlijken van de opgedane
ervaringen.

Verliefd op een ander
Boek
Locatie: Antwerpen
Mira Kirshenbaum identificeert 17 verschillende soorten verhoudingen en probeert zo te achterhalen waarom
mensen vreemdgaan. Ze wijst je de weg naar een evenwichtige en gelukkige relatie met een geliefde die bij je
past.

Verlies door suïcide
Boek - Werkboek voor nabestaanden
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Dit boek biedt een kader om de reacties op een verlies door zelfdoding te kunnen plaatsen: achtergrondinformatie,
voorbeelden van lotgenoten en praktische oefeningen geven nabestaanden handvatten om weer greep te krijgen
op hun leven. Uitgangspunt daarbij is de kracht die mensen in zich hebben om de gevolgen van ingrijpende
gebeurtenissen positief te beïnvloeden

Verlies is verandering
Boek
Locatie: Antwerpen
Margreet de Jong vertrekt steeds vanuit één van de vele verhalen die ze mocht beluisteren tijdens haar
rouwsessies. Ze probeert uit de verhalen, lessen te puren, tips die voor iedereen een steun zijn in verliessituaties.
Een begrijpelijk en eenvoudig geschreven boek

Verliezen
Tijdschrift - De leegte van het verlies kan worden tot ruimte van leven
Locatie: Mechelen
Driemaandelijks tijdschrift voor bezinning

Verrast door Jezus
Boek - Het Marcusevangelie in 80 dagen
Locatie: Hasselt

Verslingerd
Spel
Locatie: Gent
In dit spel ontdekken spelers wat het betekent verslaafd te zijn en hoe ze zich ertegen kunnen wapenen. Inzicht in
zichzelf, handelen naar dit inzicht, en hulp van anderen, staan hierbij centraal.

Versluiering van geweld
Boek
Locatie: Antwerpen

Verstoord contact
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit is deel 4 van een stripreeks in acht delen over een vader die de zelfdoding van zijn zoon probeert te verwerken.

Vertel het goede nieuws
Boek - Jaar van de verkondiging
Locatie: Mechelen, Hasselt
God is zelf de allereerste verkondiger. Luisteren naar Gods woord is voor christenen de belangrijkste grondhouding.
Wie zijn hart voor God openzet, heeft zelf wat te vertellen en zijn aanstekelijk enthousiasme zorgt vanzelf voor
"Goed Nieuws".

Vertel me over Jezus
Boek - Bijbelse verhalen voor jonge kinderen
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Gent
De verhalen in dit boek komen voornamelijk uit het Lucas-evangelie. We tonen belangrijke flitsen uit het leven van
Jezus, verwerkt in het hedendaagse verhaal van Ben en Mien, die luisteren naar opa Luk, en hem belangrijke
levensvragen stellen. De antwoorden op die vragen worden gesuggereerd vanuit bijbels perspectief

Vertel ons...
Spel - Waarom de initiatiesacramenten aanvragen?
Locatie: Mechelen
Een werktuig voor bezinning en gesprek over de sacramenten

Vertrouwen groeit in stilte
Boek - Taizé bijbelse meditaties
Locatie: Hasselt, Mechelen
60 bijbelse meditaties, geschreven door de broeders van de Taizé-gemeenschap.

Verwegistan (de straatkinderen van)
Spel
Locatie: Gent, Hasselt
Verwegistan gaat over de bikkelharde wereld van straatkinderen in een derdewereldland. Het spel volgt de
levensverhalen van 6 straatkinderen uit de fictieve stad verwegistan op de voet. De spelers lrijgen spelenderwijs
inzicht in het dagelijkse gevecht van straatkinderen om te overleven. Ook al speelt het spel zich af in een fictieve
stad, het is gebaseerd op de verhalen en levensomstandigheden van echte straatkinderen.

Verzameld liedboek
Boek - Liturgische gezangen op teksten van Huub Oosterhuis
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Liturgische gezangen op teksten van Huub Oosterhuis

Verzamelde gedichten
Boek
Locatie: Mechelen
Het werk getuigt van een diep inzicht in de menselijke ziel, gekoppeld aan een christelijke overtuiging waarin
geloof, hoop en liefde centraal staan

Verzinsels
Boek
Locatie: Geen.
Werkvorm bij de bundel Ik voel me rood om kinderen en jongeren aan te moedigen tot pozie over liefde relaties en
seks

Verzoening
Spel - Groeiend vertrouwen - gelovig op weg met tieners
Locatie: Mechelen
Een improvisatiespel, een mens-erger-je-niet en een boeteviering. Allen rond het thema van vergeving.

Victorie
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
Een speelfilm over drugsverslaving gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Victor Torres.
Het is begin jaren 60 als Victor Torres met zijn ouders en broertje Ricky vanuit Puerto Rico verhuist naar Brooklyn,
New York, op zoek naar een beter bestaan. ‘The American Dream’ valt al snel in duigen als ze maar nauwelijks
kunnen rondkomen. Om de verveling en uitzichtloosheid tegen te gaan, sluit Victor zich aan bij een van de vele
straatbendes. Een leven van geweld en drugs ligt op de loer. In de hoop zijn familie te kunnen helpen, gaat hij aan
de slag als drugskoerier, met alle gevolgen van dien. Manuel en Lila, Victors ouders, zijn de wanhoop nabij en doen
er alles aan hun zoon te redden uit de neergaande spiraal van drugs, geweld en totale onverschilligheid.
Een mooie speelfilm met geloofwaardige decors en een positief-christelijke boodschap.

Vier op een rij
Spel
Locatie: Gent
Grote versie van het klassieke spel om buiten te spelen

Vier seizoenen van liefde
Boek - Spiritualiteit van geliefden
Locatie: Mechelen, Gent
Dit boek werd geschreven voor allen die bewust willen worden van Gods nabijheid in hun relatie, voor de mensen
die hen daarin begeleiden, voor mensen aan de vooravond van hun huwelijk en allen die actief zijn in
huwelijksvoorbereiding. In acht facetten van het dagelijks leven als gehuwde wordt gezocht naar spiritualiteit.

Vierde Wereld deel A, actie welzijnszorg
Boek
Locatie: Antwerpen

Vieren
Audiovisueel
Locatie: Mechelen, Gent
DVD met 4 korte films, die je de kans geven na te denken over geloven, vieren, en geloof ervaren. De 4 films zijn :
´Mensen willen gelukkig zijn, toch?´(7 min), ´Brood en Wijn´(8 min), ´En alle namen van God...´(11 min), ´Een
verhaal van God en de mens ´ (12 min). Bij de DVD hooort ook een handleiding

Viering en bezinning op school
Boek
Locatie: Gent
Boek uitgegeven n.a.v. het nascholingsproject ´Voorgaan in viering en bezinning op school´.Je kan erin lezen hoe
je op een ernstige wijze rekening kan houden met de beginsituatie van jongeren en hoe je terzelfdertijd de liturgie
wezenlijk liturgie kan laten zijn. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan een aantal belangrijke aspecten en
vaardigheden die je onder de knie moet krijgen om vieringen en bezinningsmomenten voor te bereiden en voor te
gaan.

Vieringen met groten en kleinen
Boek - Suggesties voor gemeenschapsvieringen
Locatie: Gent
In deze uitgave wordt gewerkt aan een totaal-aanpak van de liturgie waarin ouderen en kinderen samen vieren. Er
zijn meerdere aandachtspunten: het luisteren naar verhalen, het vieren rond brood en beker, het gebruik van al je
zintuigen in de liturgie.

Vierkante meter spel
Spel
Locatie: Hasselt
Bisschop Paul Schruers (1929-2008) zei ooit: “Laat ons eerst vrede, geluk en vriendschap brengen op de kleine
vierkante meter waarop we leven. Als ieder zijn vierkante meter voor zich in orde houdt, en we tellen al die
vierkante meters samen, wel dan pas zijn we op de goede weg.”
Leuk spel met plooimeters rond kennismaking en echte ontmoeting.

Vijf minuten Bijbelverhalen
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
2 luisterCD´s met korte bijbelverhalen voor kinderen

Vijfhonderd gedichten over leven liefde & dood
Boek - Groot verzenboek
Locatie: Antwerpen
Gedichten over fundamentele gebeurtenissen die zich aan ons voltrekken, los van wie of wat we zijn. Deze zaken
grijpen diep in in het leven van iedere mens. De meeste Nederlandstalige dichters uit de twintigste eeuw hebben
deze levensmomenten en ervaringen dan ook verwoord - ieder met zijn eigen stem en zijn eigen kijk op het leven
en de dingen

Vijftien om te doen
Boek - vierde aanvulling bij schoorvoeten, derde bundel vervolgkrikdagen voor een vormend gebeuren met
jongeren
Locatie: Hasselt
Dit bundel wil de vijftienjarigen uit de parochie samenbrengen om hen verder speels en enthousiast in te wijden in
het leven en het geloof. Er staan drie krikdagen volledig in uitgewerkt.

Vijftig engelen
Boek
Locatie: Antwerpen
De auteur introduceert in dit boek 50 engelen als inspirerende en persoonlijke begeleiders voor het leven van
alledag. Deze engelen leren ons geesteshoudingen die ons leven goed doen. Zij roepen iets in ons op wat we in de
dagelijkse drukte vergeten of verwaarlozen. Zo helpen deze engelen ons om meer en meer op ons oorspronkelijke
beeld te lijken, zoals we zouden kunnen en moeten zijn

Vijftig engelen voor het jaar
Boek
Locatie: Antwerpen
In dit boek beschrijft Anselm Grün vijftig geesteshoudingen die je kan oefenen en die je houvast kunnen geven in
je leven.

Vijftig engelen voor je ziel
Boek
Locatie: Antwerpen
In dit boek verkent Anselm Grün de rijkdom van de menselijke ziel. Daar ligt de levenskracht van de mens. De
vijftig engelen die hij ons voorstelt, maten zien wat onze ziel goeddoet. Ze helpen ons in gesprek te komen met
onze diepste verlangens en verrijken zo ons leven. Het boek is te beschouwen als een vervolg op 'vijftig engelen
voor het jaar'

Vijftig heiligen voor je leven
Boek
Locatie: Antwerpen
Grün koos 50 heiligen die hemzelf aanspreken. In de legenden wijst hij oerbeelden van ons menszijn aan. We
herkennen in de verhalen onze angsten, twijfels en gevoelens van zinloosheid. Tegelijkertijd vinden we er een
nieuw perspectief voor ons zoeken en verlangen. De Heiligen leren ons hoe je leven kan slagen.

Vijftig psalmen
Boek
Locatie: Gent
Boekje met 50 psalmen

Vincentius achterna
Boek - Onze voorkeursoptie voor de armen
Locatie: Mechelen
Broeder Stockman beschrijft het leven en de woorden van Vincent de Paul, die zich volledig met de armen
identificeerde. Ook vertelt het boek hoe vele moderne Vincentianen elk op hun manier een weg wijzen om armen
nabij te zijn (Pater Damiaan, Moeder Teresa, Abbé Pierre, Mgr. Romero, Zr. Jeanne de Vos en vele anderen).
Tenslotte schetst de auteur eigentijdse manieren om armen nabij te zijn.

Vingerafdruk van verdriet
Boek - Woorden van bemoediging
Locatie: Antwerpen, Hasselt, Gent
Dit boekje is niet alleen geschreven voor wie het zelf moeilijk heeft maar ook voor familieleden, vrienden en
collega's van wie rouwenden steun verwachten op hun moeilijke reis naar hernieuwd leven. Het is geen boek over
de dood maar over het leven: over het emotionele leven van iemand die wordt geconfronteerd met verlies van een
dierbaar iemand.

Vis-je of niet?
Spel - Scherpzinnige teksten voor uitdagende gesprekken
Locatie: Hasselt
Dit spel helpt bij het voeren van serieuze gesprekken, maar levert ook een hoop gelach. Pak een kaart van de
stapel met 120 visje-teksten, rol met de achthoekige dobbelsteen en ontdek welke opdracht je moet uitvoeren.

Visiekoffer
Themakoffer
Locatie: Hasselt, Mechelen, Antwerpen, Gent
De visiekoffer reikt elke plusbegeleider of jongerenbegeleider ideeën, werkvormen en uitgewerkt materiaal aan om
in je plusgroep of jeugdpastorale werking te werken rond de visie, het netwerk, de inspiratie, de waarden en het
aanbod van de pluswerking met zijn vier accenten: eigenheid, ontmoeting, geloven en engagement.

Visiekoffer 2: Werken rond geloof met jongeren
Boek
Locatie: Hasselt

Vitaminen
Boek
Locatie: Hasselt, Gent

Vlieg Icarus. Vlieg!
Boek - 60 krachtige verhalen en werkvormen om te bezinnen
Locatie: , Brugge, Hasselt, Antwerpen, Mechelen, Gent
Dit boek bundelt verschillende verhalen uit alle delen van de wereld. Zij vormen een dankbare instap in gesprekken
met jongeren. Universele thema´s, verwijzingen naar Bijbelfragmenten en werkvormen bij elk verhaal maken van
dit boek een bundel vol mogelijke toepassingen in het onderwijs, catechese of jongerenwerking.

Vlinder je mee?
Boek - Bidden en vieren met groot en klein
Locatie: Gent
Materiaal voor gezinsvieringen en kindernevendiensten. Achteraan in het boek staat een register met bijbelse
vindplaatsen.

Vlindernet
Spel
Locatie: Hasselt
VlinderNET biedt jongeren van 9 tot 15 jaar een speelse invalshoek om te praten over cyberpesten en veilig
internet. Het spel laat hen aan de hand van situatiekaarten en een gevoelskaart van gedachten wisselen over
cyberpesten in het bijzonder over de gevoelens die ze daarbij ervaren. Het spel besteedt aandacht aan
verschillende vormen van cyberpesten.

Vlinderslag
Spel
Locatie: Gent, Antwerpen, Mechelen, Hasselt
De spelers praten in kleine of grote groep over situaties die van ver of dichtbij te maken hebben met een vorm van
geweld. Ze verwoorden hun gevoelens en meningen daarover. De kern van het spel bestaat uit 15 tekeningen.
Iedere tekening beeldt een situatie uit die in meer of mindere mate, of zelfs helemaal niet, met geweld heeft te
maken. De spelers krijgen de kans hun gevoelens te uiten over de tekeningen.

Vlinderslag
Boek
Locatie: Hasselt
Een speelse invalshoek om te praten over geweld, de aanleiding ervan en de gevoelens daarbij

Voedsel, een discussiespel
Spel
Locatie: Antwerpen
Het tekort aan voedsel in delen van de wereld houdt veel mensen bezig. Het is niet te rijmen met overschotten die
er bijvoorbeeld in de EG zijn. Informatie over het wereldvoedselvraagstuk is verwerkt in films, diaseries en boeken.
Vanuit verschillende visies worden oorzaken en oplossingen naar voren gebracht. Dit spel, of anders gezegd deze
discussievorm, kan prima als aanvulling op deze informatie gebruikt worden. Door middel van dit spel worden
mensen gestimuleerd om meer inzicht te krijgen in apsecten die met het wereldvoedselvraagstuk te maken
hebben. Door deze discussievorm wordt het vraagstuk op een informatieve en leuke manier aan de orde gesteld en
kun je je eigen ideeën vergelijken met die van anderen

Voel je wat ik voel?
Boek - De 150 mooiste gedichten over gevoelens voor kinderen
Locatie: Mechelen
In deze bundel vind je een hele waaier aan gevoelens, gevangen in gedichten. Over ozo heppie zijn, je te pletter
vervelen, verlangens, driftkikkers, bange dromen, vlinders in je buik, onweersvogels, een koning zonder zin,
pleinpijn, vrolijheid naast stil verdriet. 150 gedichten, van verschillende dichters, met gevoelige tekeningen van 13
illustratoren

Voelsprieten
Spel
Locatie: Mechelen
Voelsprieten is een kaartspel. Elke kaart bevat een korte tekst of een tekening die de kinderen aanzet om hun
verbeelding te gebruiken. Als spelend vertellen de kinderen over hun eigen ervaringen en gevoelens.

Voetspoor
Spel
Locatie: , Mechelen, Gent
Bordspel, waarbij je als team als eerste op een ezeltje in Jeruzalem moet proberen aan te komen. Onderweg moet
je bijbelvragen beantwoorden, geloofssituaties uitbeelden, talentenkaartjes verzamelen, ...

Voetspoor met je talenten naar Jeruzalem
Spel
Locatie: Hasselt
In het teamspel Voerspoor maak je net als Jezus de reis van Betlehem naar Jeruzalem. Onderweg gebeurt er van
alles. Er moeten vragen beantwoord worden, situaties worden uitgebeeld, er doen zich kansen voor. Er worden
palmtakken verdiend om een ezel te kunnen huren of een mantel te kunen kopen. Op de levensloopvakken worden
situaties uit het leven van Jezus extra belicht en komen specifieke eigenschappen naar voren. Deze eigenschappen
heten in het spel talenten. Jezus leerde dat je goed met talenten om moet gaan. In het spel krijg je talenten die je
kunt gebruiken op je reis.

Voetspoor: Met je talenten naar Jeruzalem
Spel
Locatie: Hasselt
In het teamspel Voetspoor maak je net als Jezus de reis van Betlehem naar Jeruzalem. Onderweg gebeurt er van
alles. Er moeten vragen beantwoord worden, situaties worden uitgebeeld er doen zich kansen voor. Er worden
palmtakken verdiend om een ezel te kunnen huren of een mantel te kunnen kopen. Op de levensloopvakken
worden situaties uit het leven van Jezus extra belicht en komen specifieke eigenschappen naar voren. Deze
eigenschappen heten in het spel talenten. Jezus leerde dat je goed met talenten om moet gaan. In het spel krijg je
talenten die je kunt gebruiken op je reis.

Voetsporenkoffer
Themakoffer
Locatie: Mechelen, Antwerpen
Tien voetsporen die jongeren kunnen ontdekken, alleen of in groep. Ze zijn vrij om stil te staan bij de thema’s die
hen raken. Elk voetspoor biedt de kans om creatief bezig te zijn met een specifiek thema. Hierbij staat de eigen
ervaring van de jongeren centraal.

Vogels vliegen toch
Boek
Locatie: Antwerpen

Volg de gids
Themakoffer - Met Jezus op weg naar de eerste cummunie
Locatie: Mechelen

Volle maan in Wakkerdam
Spel - uitbreiding
Locatie: Hasselt
Deze uitbreiding op het succesvolle rollenspel ''De Weerwolven van Wakkerdam'' bevat liefst 9 varianten en 5
nieuwe karakters, die het basisspel een compleet nieuwe impact geven. 36 gebeurteniskaarten zorgen ervoor dat
het spel zich elke keer anders ontwikkelt. Zo vind je bijvoorbeeld de variant Maneschijn, waarbij je buiten in een
magische ambiance speelt.
Let op: Volle Maan in Wakkerdam kun je uitsluitend spelen in combinatie met het basisspel ''De Weerwolven van
Wakkerdam''!

Voluit leven met hooggevoeligheid
Boek - Gids voor hooggevoeligen
Locatie: Antwerpen
Wil je leren voluit te leven, vanuit je ware zelf? Lukt het je nog onvoldoende je hooggevoeligheid te omarmen en
als gave te beschouwen? Zoek je nog naar wegen om jouw unieke eigenschappen tot nut van jezelf en anderen te
maken? Dan heb je het juiste boek in handen.
Ieder van ons moet een levensstijl ontwikkelen die echt bij hem/haar past.

Volwassen vragen naar de doop
Boek - Handreiking voor de vormgeving van het catechumenaat
Locatie: Mechelen, Gent
De vraag van volwassenen om tot de kerk toe te treden plaatst het parochiepastoraat voor een missionaire opgave.
Deze handreiking vangt de behoefte op naar begeleidingsmateriaal.

Volwassen worden in geloof
Boek - Catechese in het leven van de Kerk
Locatie: Gent
In een geloofsgemeenschap als de Kerk is geloofsoverdracht belangrijk. Daarom worden er vele initiatieven
genomen rond catechese. Het geloof en het leven volgens het evangelie moet tot een volgende generatie komen
als "goed nieuws" voor mensen van deze tijd.

Volwassenenvorming
Boek - Een integrale en integratieve benadering
Locatie: Gent
Met dit boek wil de auteur aantonen hoe je volwassenenonderwijs optimale kansen kan geven: alle aspecten
meegerekend (integraal) en gericht op een veelheid van betrokkenen (integratief).

Voor altijd
Spel
Locatie: Mechelen, Hasselt
Speelse invalshoek om met jongeren te praten over verdriet, verlies en rouw, zonder dat ze met een overlijden
worden geconfronteerd. Het spel telt enkele rondes. Elke ronde begint met een filmpje. Na elk filmpje volgt een
groepsgesprek volgens een aangepaste methode. Om de sfeer na een gespreksronde wat luchtiger te maken, volgt
er een kwartetspel op basis van een fictief doodsprentje.

Voor bij het einde
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit boek is een bundel gedichten en meditaties. Ze zijn bestemd voor wie omgaat met ernstig zieken of
stervenden. Wie in de schaduw van de dood terecht komt, zal tijd moeten nemen, kostbare tijd volgends de auteur

Voor de laatste tijd
Boek - Samen werken aan een goede dood
Locatie: Antwerpen
De auteur heeft als pastor in een verpleeghuis een lange praktijkervaring in het begeleiden van mensen aan het
eind van hun leven. Vanuit die ervaring belicht hij in dit boek zowel practische als spirituele aspecten van het
levenseinde. Het gaat niet alleen om wat er gedaan moet worden, het gaat ook om het hoe. Dit boek biedt voor
alle betrokkenen inspiratie en kapstokken om met elkaar te werken aan een goede dood

Voor een lieve VRIENDIN
Boek
Locatie: Antwerpen
Een boekje vol tekstjes over vriendschap met je vriendin.

Voor een rustig ogenblik
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Een bundeling van 20 teksten die Mgr. Vangheluwe de voorbije jaren in het parochieblad liet verschijnen.

Voor een verenigde wereld
Boek
Locatie: Mechelen
De auteur doorloopt in dit boek de etappes van haar leven en spreekt over de vruichten die het heeft
voortgebracht. `We willen met zijn allen het programma van Jezus realiseren: Dat allen één zijn`.

Voor ik doodga
Audiovisueel - Now is good
Locatie: Hasselt
Tessa is zeventien en weet ze nooit achttien zal worden. Haar ziekte is ongeneeslijk, dus geniet ze liever van ieder
moment dat ze nog heeft. Tessa heeft een lijst met dingen die ze graag nog wil doen. Een hele nacht feesten, een
joint roken, iets stelen, seks hebben... Terwijl haar ouders en broertje op hun eigen manier proberen te accepteren
dat ze hun dochter en zusje gaan verliezen, ontdekt Tessa samen met haar beste vriendin Zoey de wereld. Verliefd
worden op buurjongen Adam staat niet op haar lijstje, maar is al snel de meest bijzondere ervaring die ze zich kan
wensen.

Voor wie woorden zoekt
Boek - Inspiratie voor grote en kleine momenten
Locatie: Mechelen
Poëtische handreikingen voor bijzondere gelegenheden of gedenkwaardige momenten in het leven. Opdat woorden
zouden landen in het hart van de ander, wie dat ook moge zijn.

Voorbij de woorden
Boek - Essay over rock, cultuur en religie
Locatie: Gent
Dit essay is geschreven vanuit het standpunt van liefhebbers die zich door de muziek laten raken en die erin
geloven. Het wil de relevantie van rock als typische uitdrukking van de huidige samenleving belichten.

Voorlopige bewindvoering
Boek
Locatie: Antwerpen

Vormingsmap ´Stap Stenen´
Boek - Naar een vlottere omgang met kinderen en volwassenen
Locatie: Mechelen
De vormingsmap naar een vlottere omgang met kinderen en volwassenen omvat twee delen:
- waarover het gaat; wat is de inhoud van de map?
- aangeboden didactisch materiaal dat deze te verbeteren omgang kan stimuleren

Vormselviering met doopherdenking
Boek - Aangepast ritueel voor jongeren
Locatie: Mechelen, Gent
Dit boekje streeft naar een sober en overzichtelijk ritueel waarbij jongeren actief betrokken worden en er een band
gelegd wordt met de vormselcatechese. In de inleiding wordt het vormselsacrament en zijn liturgische gestalte
uitvoerig toegelicht.

Vraagkaarten
Spel
Locatie: Antwerpen
Kaarten met vragen van kinderen i.v.m. de dood en mogelijke antwoorden hierop

Vragentocht
Spel
Locatie: Mechelen
Bordspel met vragenkaartjes over gevoelens en relaties in klasverband.

Vrede in je hart
Boek - Een meditatie voor elke dag
Locatie: Mechelen, Antwerpen
Dit boek bevat voor elke dag van het jaar een korte meditatie, soms in de vorm van een gebed. De auteur schreef
dit boekje ´voor iedereen die ernaar streeft om te leven vanuit innerlijke vrede, vreugde, eenvoud en mededogen
´.

Vrede met jezelf
Boek - Omgaan met onze schaduwkanten
Locatie: Antwerpen
In 70 heldere teksten verbindt Roelof Tichelaar psychologische en spirituele inzichten met elkaar. Hij beschrijft
nuchter, soms confronterend maar altijd liefdevol hoe wij vrede kunnen vinden met onszelf en met God.

Vrede op maat
Audiovisueel - Mélodies de paix
Locatie: Mechelen, Gent
Vredesmuziek uit de liturgie en uit de wereld. Uitgebreide dossiers over de drie instaplanden en een waaier van
levende getuigenissen. Didactisch luik voor basis- en secundair onderwijs. Ook het pastoraal werkveld wordt niet
vergeten.

Vredesgemeente
Boek - Aanbevelingen aan gemeenten om te werken aan vrede-geweldlooshei
Locatie: Mechelen
Om vrede, veiligheid en geweldloosheid duurzaam te maken moeten ze gedragen worden door de hele
maatschappij. In deze brochure is het actieplan van de Verenigde Naties voor de komende tien jaar verwerkt.

Vreemd eiland van stilte
Boek
Locatie: Geen.
Gedichtenbundel van Nele Warson.

Vreemdeling, wie ben jij?
Spel
Locatie: Hasselt
In deze werkvorm krijgen jongeren een andere identiteit opgespeld en kunnen ze ervaren hoe het voelt om als
‘vreemd’ of ‘anders’ bestempeld te worden. Tegelijkertijd ontdekken ze via een memoryspel verschillende
tegenstellingen in de wereld.

Vrees niet : Een boek vol bemoediging
Boek
Locatie: Hasselt

Vrienden & Familie Spel
Spel - Hoe goed ken je elkaar?
Locatie: Mechelen
Familie en vrienden: iedereen heeft ze. Maar hoe goed ken je elkaar eigenlijk? Wat is de grootste blunder van je
beste vriend? Wat zijn de familietradities? Weet jij of je vriendin bang is voor de tandarts? Het spel bevat vragen
over allerlei onderwerpen. Zo kom je op een speelse manier van alles over elkaar te weten en heb je tegelijkertijd
ook veel plezier!

Vriendinnen door dik en dun
Boek
Locatie: Antwerpen
Ben jij blij met je uiterlijk? Drie vriendinnen gaan er samen iets aan veranderen.

Vriendinnen verliefd
Boek
Locatie: Antwerpen
Ellen is dertien en ze barst van de plannen. Maar ze wil vooral een vriendje. Dit leidt tot heel wat hilarische
toestanden. Een vlot, humoristisch boek dat tienermeisjes zeker zal aanspreken.

Vriendschap en verlies - verlies en vriendschap
Boek
Locatie: Geen.
een beschouwing over vriendschap als een ouder rouwt om het verlies van een kind en vrienden rouwen om het
verlies van een vriend(in)

Vrij-willig
Spel - Een informatief spel over vrijwilligersbeleid
Locatie: Antwerpen
Het doel van het spel is om in jouw organisatie een aanzet te geven tot de uitbouw van een vrijwilligersbeleid.
Als je in jouw organisatie al een vrijwilligersbeleid hebt, dan kan je het spel spelen om het vrijwilligersbeleid te
evalueren en te verbeteren.

Vrijheid
Boek
Locatie: Antwerpen
Wat is vrijheid? Daar is al veel over gezegd, geschreven en gedacht. Dit boekje heeft daar een selectie uit gemaakt
en is zo gekomen tot 200 getuigenissen en overpeinzingen, tegelijkertijd ook inspirerende citaten met een
hoopvolle boodschap

Vrijspel
Spel
Locatie: Antwerpen
Dit boekje wil inspireren om een speels en gevarieerd aanbod op te zetten rond de thema’s voorbehoedsmiddelen,
SOA en zwangerschap. Het is verdeeld in 4 rubrieken nl. ‘spelen’, ‘meer weten’, ‘zwanger’ en ‘SOA’.
Extra materiaal hierbij is een koffertje met voorbehoedsmiddelen.

Vrijwilligerswerk organiseren
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Educatieve map over het organiseren van vrijwilligerswerk. Volgende thema´s komen aan bod in verschillende
brochures : het statuut en de wettelijke bepalingen voor het vww, taakafbakeningen voor vw's, starten met
vwsbeleid, de zin van een vrijwilligersbeleid, vrijwilligers werven, vrijwilligers selecteren, afspraken en
overeenkomsten voor vw's, vrijwilligers motiveren, en vrijwilligers begeleiden

Vrouwenogen
Boek - Over vrouw zijn
Locatie: Mechelen
Een boekje voor alle vrouwen die elkaar lezen met de diepte van vrouwenogen en elkaar niet voorbijgaan zonder
eerst even stil te staan. Dit boek bundelt drie eerder verschenen boekjes van Claire vanden Abbeele : ´Ik lees je
met vrouwenogen´, ´Zij is wie ik ben´, en ´Ik verga in dagen en dromen´.

Vruchten in overvloed
Boek - Poëzie en perspectief in de psalmen
Locatie: Mechelen
Hoe worden zinsvragen in gelovig perspectief aangepakt? De auteur poogt de rijkdom van de Psalmen mee te
geven aan de lezer.

Waar ben je nu, zie jij me nog?
Boek - Teksten bij een afscheid
Locatie: Mechelen
Dit boek bevat verhalen en gedichten over afscheid. Ze kunnen gebruikt worden bij afscheidsdiensten, in de klas of
om thuis voor te lezen. Ze kunnen ook nuttig zijn als inspiratiebron.

Waar ben je te vinden: adventsbezinning '90
Boek
Locatie: Antwerpen

Waar de droom begon
Boek
Locatie: Hasselt

Waar de droom begon
Boek
Locatie: Hasselt

Waar heb ik dit aan verdiend?
Boek - Omgaan met leed en verdriet
Locatie: Mechelen, Antwerpen
Waarom overkomt mij dit? Waarom ik? Vragen die mensen stellen als hen pijn, verdriet, ziekte, verlies van werk…
overvalt. De vraag naar God en zijn goedheid is dan niet ver weg.
Na een theologische reflectie staat de auteur stil bij de mystici en hun worsteling met leed en verdriet.
Een aantal concrete ervaringen van leed en verdriet waar mensen vandaag mee geconfronteerd worden, komen
dan aan bod. In korte stukjes wijst de auteur wegen om hiermee om te gaan, en spreekt hij bemoediging en troost
uit.
Anselm Grün is monnik in de benedictijnerabdij Münsterschwarzach.

Waar ik van droom
Boek - Leven: een geestig avontuur
Locatie: Hasselt
In deze uitgave wordt in een typisch jongerenstijl (veel foto's, getuigenissen, liederteksten, citaten, ...) de
ontwikkeling van het leven en de leefwereld van de jongeren besproken. Dit boek bestrijkt de meest diverse
aspecten van het (samen) leven.

Waar is jouw schat?
Audiovisueel - 5 jongeren interviewen paus Franciscus
Locatie: Mechelen, Brugge, Gent
Op 31 maart 2014 interviewden en filmden 5 Vlaamse jongeren als eerste in de geschiedenis paus Franciscus. Op
deze DVD staat de documentaire over de jongeren en de paus alsook het volledige interview dat nog nergens te
zien was. Bij de DVD hoort een glossy magazine met foto’s, achtergrondinformatie, de volledige tekst van het
interview en een suggestie van verwerkingsmethodiek voor groepen.

Waar twee of zeven
Boek
Locatie: Antwerpen
Verslagboek jeugdpastorale dagen in 1996 rond ontmoetingsplaatsen

Waar wacht je op? een vastenproject voor tieners
Boek
Locatie: Geen.

Waar woont God?
Boek - en 100 andere geloofsvragen
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Gent
Waarom heeft God geen vrouw naar de wereld gestuurd? Stamt de mens nu af van Adam of van een aap? Bestaat
er zoiets als eeuwig leven? Waarom doet God niets aan al dat kwaad? .... ? Vele vragen waarop een antwoord
wordt gegeven in dit boek

Waarden- en Normenspel
Spel
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Brugge, Hasselt, Gent
De bedoeling van dit spel is om u, via 140 kaarten, met anderen in gesprek te brengen over waarden en normen.
Het gevolg daarvan is niet alleen dat u zich meer bewust wordt van hetgeen uzelf nastreeft, maar ook dat u
anderen beter gaat begrijpen. Daarnaast is dit spel een hulpmiddel om tot overeenstemming te komen over de
waarden en normen die u als groep, team of organisatie belangrijk vindt.

Waarom bidden, hoe bidden?
Boek
Locatie: Mechelen
Vandaag kunnen christenen zonder enig probleem over God praten. Maar kunnen ze nog wel tot God spreken? En
wat is dan wel authentiek christelijk gebed? In dit boek wil Bianchi zijn persoonlijke ervaring en inzichten over het
gebed met ons delen.

Waarom doet meneer pastoor de afwas tijdens de mis?
Boek
Locatie: Hasselt, Mechelen
Mogen katholieken een bikini dragen?
Waarom is de Kerk tegen homo's?
Mogen nonnekes buiten hun klooster komen?
Wie is de bomma van Jezus?
Waarom houden ze geen popconcerten in de kerk? Dan zouden er toch meer jongeren komen?
De Kerk loopt leeg. De jongeren zijn de grote afwezigen, maar dat wil niet zeggen dat ze niet met geloof bezig zijn.
Bart Giedts, godsdienstleerkracht in het secundair onderwijs, krijgt dagelijks vragen over christelijke rituelen en
gewoontes die voor jongeren vandaag niet meer vanzelfsprekend zijn.
Dit boek bundelt de vijftig meest interessante, grappigste , verrassende maar oprechte vragen van jongeren over
de Kerk. Over het kiezen van een nieuwe paus, trouwen voor de kerk en wekelijks naar de mis gaan. Bart Giedts
gaat op zoek naar concrete en eerlijke antwoorden. Antwoorden voor zijn leerlingen maar ook voor zijn buren,
collega’s, vrienden en familie. Kortom, antwoorden voor iedereen die op zoek is naar duidelijkheid over geloof.

Waarom ik naar je verlang
Boek - Lessen in liefde
Locatie: Antwerpen
Het boek bevat acht lessen in liefde: reflecties over verlangen, wijsheid, schuld, gemis, paradijselijk leven,
erotische en spirituele liefde. Ze geven inspiratie en suggesties voor gesprek op goede en minder goede momenten
in een relatie.

Waarom leef ik?
Boek - Filosofie voor kids
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Gent
De reeks is een eerste kennismaking met filosofie. De thema´s zijn geluk, ambitie, ongeluk, bestaan, zingeving, en
dood. Voor kinderen die een heleboel belangrijke vragen in hun hoofd hebben over zichzelf, het leven en de wereld.
Voor volwassenen die samen met kinderen opzoek willen gaan, nadenken en een dialoog willen aangaan. Want
kant-en-klare antwoorden vind je niet altijd!

Waarom mannen niet luisteren
Boek - en vrouwen niet kunnen kaartlezen
Locatie: Antwerpen
Dit boek maakt aan de hand van vrolijke voorvallen en wetenschappelijk onderzoek, evolutionaire biologie,
psychologische analyses en sociale veranderingen de verschillen duidelijk tussen mannen en vrouwen.

Waarom moeten mensen lijden?
Boek
Locatie: Brussel
Waarom moeten mensen lijden? En welke plaats heeft God daarin? Kan Hij dat lijden niet verhinderen?
Arts gaat op zoek naar mogelijke antwoorden. Hij doet dat schroomvol, vanuit het besef dat lijden nooit tot een
vanzelfsprekend fenomeen kan worden herleid.

Waarom toch?
Boek - Omgaan met kwetsbaarheid en lijden
Locatie: Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Gent
Deze brochure, uitgegeven door de Belgische en Nederlandse bisschoppen, laat verschillende auteurs aan het
woord over hun lijdenservaring. Het biedt een stimulans en een uitdaging om door het lijden heen de menselijke
waardigheid en de helende kracht van verbondenheid te blijven zien.

Waarom wij naar de aarde kwamen
Boek - Een (voor)leesboek voor kinderen van 10-100 jaar
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Waarom zijn wij mensen eigenlijk naar de aarde gekomen? En wat komen we hier doen? Waar komt de baby, die in
mama's buik groeit, vandaan? Komen we van een andere wereld, lichtwereld? Wat gebeurt er met opa als hij
sterft? Wat zijn engelen? Vragen, vragen en nog eens vragen. In dit boek geeft Hans Stolp antwoorden in
eenvoudige taal.Hij schrijft over onze reis naar de aarde, onze beschermengel en over de dood. Ook over de
boodschap die wijze mannen en vrouwen hebben doorgegegeven. Zij leren ons luisteren naar de stille stem
vanbinnen, die we allemaal hebben, jong en oud. De wijzen leren ons dat we de antwoorden op al onze vragen
eigenlijk zelf al weten, al zijn we ze in onze tijd bijna vergeten.

Waarom zou ik bidden?
Boek - Over de kracht van het gebed
Locatie: Gent
Wanneer bezinning meer wordt dan een gesprek met onszelf, dan wordt het bidden. De auteur heeft bij zichzelf de
noodzaak ervaren van het gebed.

Waarom?
Boek - Eerlijke antwoorden op moeilijke vragen
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Een boek voor kinderen die hun hoofd breken over vanalles en nog wat, met onmogelijke vragen in hun hoofd:
over dood, bijbel, het grote geheel, het leven, de grote baas, dieren, goed of kwaad, ... . Vragen waarop ook
volwassenen vaak geen antwoord weten. Kinderen ontdekken hier grappige, logische, gekke, lieve, ... antwoorden
op nieuwsgierige vragen!

Waarom? Daarom!
Boek - De 300 meest gestelde vragen (van kinderen) en antwoorden (van ouders en leerkrachten)
Locatie: Mechelen
Dit boek wil een antwoord bieden op de meest gestelde kindervragen. Ouders ... weten vaak wel het antwoord
maar hoe leg je het uit aan kinderen?

Wacht eens even
Boek
Locatie: Antwerpen
Verslagboek van de jeugdpastorale dagen in 1999 rond tijd

Wacht niet met leven tot je slank bent
Boek
Locatie: Antwerpen
De schrijfster, psycholoog en relatietherapeut, concentreert zich al 25 jaar op vrouwen met eetstoornissen. Ze stelt
nieuwe inzichten tegenover vooroordelen over dik-zijn en geeft ook praktische gedachteoefeningen waarmee je als
lezer boven tafel kunt krijgen wat je nu werkelijk wilt in je leven.
Voor wie wil stoppen met diëten en beginnen met leven.

Wakker worden met boeddha
Boek
Locatie: Antwerpen
Enkelen tienduizenden landgenoten zoeken vandaag inspiratie in het boeddhisme. Maar wie van ons wordt ook
effectief boeddhist en waarom? Wat kan het boeddhisme voor een westerling betekenen? Welke misverstanden
bestaan er en welke onzin wordt er verteld over het boeddhisme? Welke rol speelt het in het culturele en het
spirituele leven in ons land. Het boek is geschreven voor een ruim publiek. Een frisse kennismaking met de
essentie van het simpele en tegelijk zo diepzinnige boeddhisme.

Wandelen met God rond abdijen
Boek
Locatie: Brussel
negentien avontuurlijke wandelingen met kennismaking met de sfeer en de mooie omgeving van abdijen. Zo
brengen ze ons op nieuw terrein: het onbekende landschap in onszelf.

Wandelen op water
Boek - Reisgids voor christenen
Locatie: Mechelen
De 26 pakkende bijbelstudies zijn een gids voor ieder die met Jezus als gids op weg wil. Hoe kun je elke dag
bewust leven, wat doe je als je de juiste levensweg kwijt raakt en wat mogen we verwachten aan het einde van de
weg.

Wanneer je morgen doodgaat...
Boek - kinderen en jongeren rouwen ook
Locatie: Hasselt, Gent
Brochure van de VVKSM met tips en aandachtspunten voor een rouwgesprek met kinderen en jongeren. Verder ook
verhalen, teksten, bijbleeverhalen, werkvormen en een boekenoverzicht.

Wanneer spreken moed vraagt
Boek - Praktische tips
Locatie: Antwerpen
Een basisboek voor iedereen

Warme woorden
Boek - Zinvolle teksten voor jongeren
Locatie: Hasselt, Antwerpen, Mechelen, Brugge, Gent
In dit boek verzamelde Kolet Janssen een 300-tal teksten die persoonlijk of in groepsverband kunnen gelezen
worden. Voor wie op zoek is naar zinvolle teksten met diepgang zonder daarom moraliserend te zijn. De keuze van
de teksten is verantwoord en gevarieerd. Er is bewust gestreefd naar aandacht voor andere culturen. Een boek met
verhalen, gedichten en gebeden uit verschillende religies.

Warmlopen voor je geloof
Boek - Gids voor gesprek met twee, vier of meer
Locatie: Hasselt, Mechelen, Antwerpen
Dit boekje is een gids voor een geloofsgesprek tijdens een wandeling. Het bevat extra´s als een kaartspel,
bewaarhoesjes en notitieruimte. Er staan ook tips in voor de organisatie, begin en afsluiting van de wandeling.

Warmlopen voor je geloof gids voor gesprek met twee, vier of meer
Boek
Locatie: Hasselt

Wassen en laten wassen
Spel
Locatie: Gent, Hasselt
Aan de hand van een bordspel ervaren de spelers kleine tekenen van dienstbaarheid, wisselen ze uit rond hun
persoonlijke geloofsbeleving, en denken ze na over moeilijke thema’s in het Christendom en hoe dienstbaarheid
tastbaar kan worden binnen de groep en naar buiten toe. Vanuit het spel komen de begeleiders tot een
‘engagementsverklaring van een dienstbare groep’.
Deze methodiek staat in de jaarthemamap 2010-2011 ‘Ten Voeten Uit’, pag. 109-110.

Wat als iemand dood gaat
Boek - Een boek voor jongeren over verlies, verdriet, rouw en je leven oppakken
Locatie: Hasselt, , Mechelen
Jongeren maken op allerlei manieren verlies mee. Dit boek geeft vele adviezen en ervaringsverhalen waarmee
jongeren hun weg kunnen vinden bij hun verlies. Ook komen onderwerpen aan bod als : hoe kun je het beste een
vriend(in) steunen die iemand verloren heeft, wat doe je met gedachten over je eigen dood, en hoe ga je om met
schuldgevoel?

Wat christenen geloven
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Dit boek wil ons laten kennis maken met het dwars geloof van christenen. De auteur zorgt ervoor dat de lezer
begrip krijgt voor de christelijke levensbeschouwing. Het boek richt zich tot iedereen die dagelijks geconfronteerd
wordt met vragen over het christelijk geloof.

Wat echt belangrijk is
Boek - Zingeving voor alledag
Locatie: Mechelen
Dit boek wil een inspiratiebron zijn voor iedereen die op zoek is naar zingeving in het dagelijkse leven. De auteur
put hiervoor uit oude en eigentijdse bronnen, uit filosofie, psychologie, christendom en andere religies. Na elk
hoofdstuk volgt een praktijkgedeelte met tips en oefeningen. Het boek is geschikt voor individueel gebruik en voor
gebruik in gespreksgroepen.

Wat gelooft een goede moslim?
Boek
Locatie: Brussel
in dit standaardwerk neemt Platti de gemeenschappelijke wortels van de islam en het christendom onder de loep.
Mohammed, de Koran en de Islamitische traditie worden grondig behandeld.

Wat geloven zijn eigenlijk?
Boek - Lees- en kijkboek voor jongeren over christendom, hindoeïsme, islam en jodendom
Locatie: Brugge, Gent
Een groep jongens en meisjes krijg op school de opdracht om in hun eigen omgeving gegevens te verzamelen over
vier godsdiensten: het christendom, het hindoeïsme, de islam en het jodendom. Hoewel er op hun school en zelfs
in hun klaas leerlingen zitten die uit versschillende landen afkomstig zijn, weten zij heel weinig van elkaars
achtergronden. Wat wil dat zeggen als je christen, jood, moslim of hindoe bent? En welke gebruiken horen bij zo
een geloof? Om dat uit te zoeken en om elkaar beter te leren kennen, gaan zij aan de slag. Hoe zij dat doen, wat
ze beleven en ontdekken en wat ze ermee doen, daarover gaat dit boek, dat je kunt lezen en bekijken.

Wat genade met je doet
Boek - Genade - Meer dan wij verdienen - Groter dan wij ons kunnenvoorstellen
Locatie: Mechelen

Wat ik kan
Boek
Locatie: Antwerpen
Een inspirerend en prachtig geÃ¯llustreerd prentenboek over hoe je je talenten leert ontdekken.

Wat is dat in godsnaam?
Boek
Locatie: Antwerpen, Gent
Een religieus woordenboek dat meer dan 1200 woorden en begrippen over bijbel, de christelijke leer, de kerk en de
liturgie verklaard voor jongeren van 9 tot 14 jaar

Wat is familie?
Boek - Antwoorden op vragen over je (groot)ouders, broers en zussen
Locatie: Antwerpen
Bezorgt jouw familie je soms ook kopzorgen?
Ken jij je papa, mama,...wel echt?
Zoek je een gedicht over oma's?
In dit boek vind je alle mogelijke (pieker)vragen over je gezin en grappige, logische of stoute antwoorden.

Wat is goed, wat is kwaad?
Boek
Locatie: Antwerpen, Gent
In wat is goed, en wat is kwaad? Vind je zes grote vragen. Om te jongleren met ideeÃ«n en verder te kijken dan je
neus lang is. Moet je lief zijn voor de anderen? Moet je alles vertellen, moet je anderen helpen?

Wat je moet weten over HIV en AIDS
Boek
Locatie: Antwerpen
Hoe wordt hiv overgebracht?
Zijn hiv en aids te genezen?
Wat betekenen deze aandoeningen voor vrienden en familie?
In dit boek wordt ook de houding van de samenleving in het algemeen en die van de media ten opzichte van hiv en
aids belicht. Het bevat ook een rijkdom aan informatie over wettelijke zaken, adviezen en behandeling, en bevat
waardevolle en nuttige adressen.

Wat kan een hamer die spijkers in het licht slaat?
Boek - Passie en Pasen verwoord en verbeeld
Locatie: Mechelen
Teksten van 6 bezinningsavonden ter voorbereiding van het Paasfeest. De thematiek is de botsing tussen goed en
kwaad, tussen licht en duisternis, zoals die in de passie- en paasverhalen tot uitdrukking komt.
In de opbouw van de bezinningen is ruimte voor poëtische teksten, moderne kunstwerken en aangepaste muziek.

Wat komt er na de dood?
Boek - De kunst van leven en sterven
Locatie: Mechelen
Vanuit psychologische, filosofische en theologische invalshoek, zoekt Anselm Grün antwoorden op vragen over het
leven na de dood. Hij staat ook stil bij de angst voor de dood, en onderstreept hoe belangrijk het is dat deze
gevoelens van angst serieus worden genomen.

Wat meer is in de mens
Boek - Over zingeving aan het ziekbed
Locatie: Gent
Dit boek wil mensen doen nadenken over wat ziek-zijn in het leven van mensen kan teweegbrengen. Het is een
boek voor mensen die anderen in hun ziekte tot steun willen zijn; voor zieken zelf als ze zich alleen voelen; voor
familie en ziekenbezoekers.

Wat moet een jeugdpastor weten over rouw en rouwverwerking?
Tijdschrift
Locatie: Mechelen
Neerslag van een vormingsdag in 2003.

Wat moet je nog geloven?
Boek - 4 bijeenkomsten catechese voor volwassenen
Locatie: Gent
Dit project wil ieder jong en oud die bezig wil zijn met de vraag wat christelijk geloof kan betekenen, helpen bij de
zoektocht naar bevredigende en zinvolle antwoorden.

Wat mogen we geloven?
Boek
Locatie: Gent
Vragen en antwoorden over het katholieke geloof in de hedendaagse cultuur

Wat nooit verloren gaat
Boek - dagboek voor jongeren over sterven en leven
Locatie: Antwerpen, Hasselt, Gent
Een dagboek voor jongeren over sterven en leven

Wat van de liefde niet gezegd kan worden
Boek
Locatie: Antwerpen
Gedichten over meisjes in de lente, paaseieren met aardbeismaak, gretigheid, een merel, verlangen, kindsoldaten,
je rechterborst, winter, gemis... maar altijd de talloze paadjes van de liefde verkennend.

Wat voel ik?
Boek
Locatie: Antwerpen, Gent
In "wat voel ik" vind je zes grote vragen. Om te jongleren met ideeën om verder te kijken dan je neus lang is.

Wat voer jij in jouw schild
Spel
Locatie: Antwerpen
Enkele van de belangrijke vragen die opkomen naar aanleiding van waardenvormingsactiviteiten zijn: 'Wat doe ik
met mijn leven?' en 'Reageer ik alleen op anderen, of bepaal ikzelf de richting waarin ik mijn leven stuur. Deze
werkvorm is een leuke manier om de deelnemers te laten denken over dit soort vragen

Wat we van monniken kunnen leren
Boek - Levenslessen van Benedictus
Locatie: Mechelen
Notker Wolf, de abtprimaat van de benedictijnerorde, leest de Regel van Benedictus met de ogen van de mens van
de 21e eeuw en distilleert daaruit gedachten voor een gezonde manier van denken en leven.

water en vergeten
Boek
Locatie: Geen.
In de poezie van Nana Ramael zindert het van conflictsituaties en groeiprocessen. Gevoelens drukt zijn intrinsiek
uit, nu eens beeldend, dan weer reflecterend.

Water van zout
Boek
Locatie: Antwerpen
Dries krijgt van de ene dag op de andere de dood van zijn vader te verwerken. Denk jij nog aan ons? vraagt hij in
stilte aan zijn papa. En hoe moet het nu verder met jou? In dit boek wordt op een subtiel manier en aanvaardbare
manier het taboe rond sterven uitgewerkt

Water, bron van ontwikkeling
Boek
Locatie: Mechelen
Water is een recht voor iedereen! Er is genoeg maar de verdeling loopt fout. Voorbeelden: Laos, Gambia,
Turkmenistan.

We doen het zelf
Boek
Locatie: Geen.
Een map met allerlei leuke ideetjes, liedjes, verhalen, symbolen te gebruiken bijongeren

We hebben hem herkend
Boek
Locatie: Antwerpen
Een bundeling van getuigenissen waarin 'verborgen' geloofsverhalen aan het licht worden gebracht

Weerbaren
Boek - Jezusboek voor Jongeren - Vissersbrieven van jongeren
Locatie: Hasselt, Gent
Concrete jongerenpastoraal vanuit het Marcusevangelie

Wees gegroet, Maria
Boek - Op weg met kleuters
Locatie: Mechelen
Dit boekje vertaalt het Wees Gegroet, regel per regel, door uit te gaan van de gevoelens van kinderen.

Weet je dat de lente komt
Boek
Locatie: Mechelen
Partituren voor 19 bijbelliedjes, voor kinderen van 6 - 12 jaar.

Weet je wel hoeveel God van je houdt?
Boek
Locatie: Mechelen
Korte gebedjes voor kleuters

Weg van God
Boek
Locatie: Hasselt, Mechelen, Antwerpen, Gent
'Weg van God' beantwoordt een aantal geloofsvragen, zoals 'Kun je God ervaren?', en 'Wanneer is de mens een
beeld van God?'. Het is een boekje dat jonge mensen kan helpen om te kijken naar de binnenkant van de dingen,
een boekje voor wie gelooft én voor wie twijfelt.

Weg van God:Jaarthemamap Plussers-Jokri werkjaar 2008-2009
Boek
Locatie: Mechelen, Hasselt, Antwerpen, Brussel, Gent
IJD-jaarthemamap voor pluswerkingen. De map bevat een visietekst die het jaarthema verduidelijkt, activiteiten
ingedeeld per leeftijd, en tips voor muziek, gebed, bezinning en liturgie. De map bevat ook een CD met bijlagen.
Het jaarthema ´Weg van God´werd uitgewerkt n.a.v. het bijbelverhaal van Jakob. Verschillende werkvormen
vertrekken dan ook vanuit dit verhaal.

Weg van jou
Boek
Locatie: Hasselt, Mechelen
Hoe krijg je vat op het weggaan van iemand? Hoe verwerk je zoiets? Werner Storms schreef gedichten en
prozateksten; oefeningen in afscheid nemen. Maar met de herinnering die blijvend is en met de moed om het
verleden niet als een deur achter zich dicht te trekken.

Weg van mij
Boek - werkboek voor kinderen die achterblijven na zelfdoding
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Brugge
Er is iemand die je graag hebt doodgegaan. Als ze zelf een einde heeft gemaakt aan haar leven is het vaak nog
moeilijker voor je.
Als je je soms naar voelt, lucht het op om er met iemand over te praten. Maar het is soms moeilijk om er woorden
aan te geven. Met dit werkboek willen we je helpen er op je eigen manier mee bezig te zijn.

Weg was ze
Boek - Zoektocht van een vader nadat zijn dochter geen uitweg meer zag
Locatie: Mechelen
Een openhartig verhaal van een vader over het leven, de depressie en de zelfdoding van zijn dochter. Het boek kan
leerzaam zijn voor hulpverleners en kan herkenning bieden voor nabestaanden.

Wegen van verwachting. Kerstmis 2005-jaar B
Boek - Tijd voor nieuwe hoop!
Locatie: Brussel

Wegwijs in het Nieuwe Testament
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Gids doorheen het Nieuwe Testament. Voor beginners.

Wegwijzer
Spel - Een leerrijk gezelschapspel van Missio
Locatie: Mechelen, Hasselt, Gent
Bordspel waarbij de spelers de weg zoeken doorheen een doolhof. Onderweg moeten de spelers vragen
beantwoorden uit verschillende categorieën (religie en bijbel, algemene kennis, Missio, sterzingen) en opdrachten
uitvoeren.

wegwijzer voor groepsleidingen praktische informatie
Boek
Locatie: Geen.

Wegwijzer voor groepsleidingen: een visie op groepsleiding
Boek
Locatie: Antwerpen

Wegwijzer wereldgodsdiensten
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Een kort overzicht in cijfers en tabellen van de wereldgodsdiensten. Wie zijn de stichters? Zijn er stromingen in
waar te nemen?

Welkom in de kerk
Boek - De zeven sacramenten
Locatie: Mechelen
Verzamelbox van 7 boekjes over de 7 sacramenten in de katholieke kerk, met als titels : hwelijk, priesterschap,
ziekenzalving, verzoening, vormsel, doopsel en eucharistie. Voor kinderen vanaf 7 jaar.

Welkom Thuis
Spel
Locatie: , Gent
- De jongeren
- De jongeren
- De jongeren
gaan.
- De jongeren

leren nadenken over hun eigen Jokri-groep of plusgroep
leren om op een creatieve manier om te gaan met een thema
leren om verschillende aspecten uit hun geloof te leren kennen en hierover met elkaar in gesprek te
leren nadenken over hun eigen geloof en om dit te kunnen verwoorden

Wenen om het verloren ik
Boek - Over verelies en rouwen
Locatie: Antwerpen, Gent
Als iemand sterft, sterft er ook iets in de nabestaande. Met het verlies wordt een stuk uit een eigen identiteit
weggescheurd en dan breekt het gevecht los tussen verstand en gevoel.
Dit boek geeft inzicht in de innerlijke dynamiek van de rouw, in de beleving van het verdriet. De auteur pleit voor
het doorleven van al die verwarrende emoties: door de pijn, schuldgevoelens en boosheid heen kan de rouwende
in een soms langdurig proces zijn ingestorte leven weer opbouwen. De beschrijving van de rouw blijkt zowel voor
hulpverleners als voor nabestaanden zeer herkenbaar te zijn.

Wereld Express
Spel - Dialoog, ontmoeting, solidariteit
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Brugge, Hasselt, Gent
Wil je peilen naar je kennis over de wereld, culturen en godsdiensten? Zet je dan met enkelen rond de tafel en
begin te spelen. Wereld Express verruimt je blik op de wereld. Missio wenst je een leerrijke, spannende en leuke
wereldreis!

Wereld Missie Hulp spelkoffer
Themakoffer
Locatie: Hasselt
In de box zitten vier spelen en jij wil graag een keuze maken voor een bepaald spel of voor een bepaalde
combinatie van spelen. Daarvoor moet je eerst en vooral weten dat de spelen 'van kleerkast tot directeurskamer',
'speeddaten met dilemma's' en 'val niet uit je rol' zelfstandige spelen zijn en op zich kunnen gespeeld worden,
onafhankelijk van de andere spelen. 'Schipbreuk' is een vervolgspel: het wordt niet op zichzelf gespeeld maar als
aanvulling op één van de andere spelen, om de transfer te maken tussen de thematieken van de spelen en het
eigen engagement van de deelnemers. Het zou dus kunnen dat je met je groep alle spelen speelt, daar zijn ze
divers genoeg voor. Maar het kan ook dat je er maar één speelt, of een combinatie van bijvoorbeeld 'speeddaten
met dilemma's' en 'schipbreuk'. Uit ervaring weten we dat een inleidende les over ontwikkelingshulp en/of de
organisatie WMH een goede voorbereiding is op het gebruik van de spelen samen met de leerlingen. Op die manier
kan het materiaal deel uitmaken van een groter project. Voor lesimpulsen en suggesties verwijzen we je graag
door naar de website van WMH.
De spelen zijn in onze docdienst afzonderlijk verkrijgbaar of als volledige spelkoffer.
De link naar het filmpje van de educatieve koffer: https://www.youtube.com/watch?v=dp-emgrNxGM.

Wereld-Duo (of ook uniglobe genoemd)
Spel
Locatie: Mechelen, Brugge, Gent
Dit spel is bedoeld om het concept van duurzame ontwikkeling te verduidelijken die rekening houdt met mensen en
het milieu.
Tijdens het spelen komen de verschillen tussen het noorden en het zuiden naar boven. De deelnemers nemen ook
hun eigen levensstijl en de consequenties die hier aan vasthangen mee.

Wereldjongerendagen Keulen (12-15 augustus 2005): Lumineus
Boek - tocht- en liedboek
Locatie: Hasselt
Tochtboek met mooie teksten, gebeden en liederen voor jongeren die in 2005 wereldjongerendagen in Keulen
bezochten.

Wereldjongerendagen Madrid (7-22 augustus 2011)
Boek - Pelgrimstocht- en liedboek
Locatie: Hasselt

Wereldjongerendagen Madrid 2011
Themakoffer - WJD-koffer
Locatie: Mechelen
Koffer met materiaal voor 10 volledig uitgewerkte bijeenkomsten ter voorbereiding op de wereldjongerendagen in
Madrid in 2011. De thema´s zijn : gemeenschap - Maria - jongeren van de 21e eeuw - dromen - verzoening - kruis
- pelgrimeren - geloofsschat - wortels - dank U.

Wereldjongerendagen Rome (12-21 augustus 2000)
Boek
Locatie: Hasselt
Het reisboek met mooie teksten, gebeden en liederen voor jongeren die in het Jubeljaar 2000 de
wereldjongerendagen in Rome bezochten.

Wereldjongerendagen Toronto - WJD 2002
Boek - Evangelie- en zangboek
Locatie: Hasselt
Tochtboek met mooie teksten, gebeden en liederen voor jongeren die in 2002 deelnamen aan de
wereldjongerendagen in Toronto.

Wereldjongerndagen Sydney 2008
Boek
Locatie: Mechelen, Hasselt
De Wereldjongerendagen zijn een ontmoeting van jonge christenen van over de hele wereld. Daar kan je zien en
meemaken hoe de Kerk wereldwijd jonge mensen hoop geeft onder het thema: "Gij zult kracht ontvangen van de
heilige Geest die over u komt om mijn getuigen te zijn".

Wereldreligies
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Het boek bespreekt de zeven belangrijkste godsdiensten ter wereld, rekening houdend met het aantal aanhangers,
de verspreiding en het historisch gewicht. Het geeft ook aan hoe deze religies hebben geholpen in het algemene
landschap van cultuur, meditatie en gebed. De gewone mens wordt alsmaar nieuwgieriger naar het geloof van zijn
buren en de geleerden besteden meer aandacht aan het doorgronden van andere culturen.

Wereldstoelenspel
Spel
Locatie: Mechelen
Speelse introductie tot de Noord-Zuid problematiek. Elke deelnemer heeft 1 stoel. De stoelen worden gebruikt om
de verhoudingen in bevolking en in jaarlijks inkomen per inwoner, tussen de verschillende werelddelen voor te
stellen.

Werk armoede weg!
Audiovisueel - Campagne Welzijnszorg 2010
Locatie: Hasselt
Mensen getuigen over hun ervaring op de arbeidsmarkt en hoe zij werken aan 'geen carrière in armoede'. Je vindt
er ook een goed praktijkvoorbeeld op terug.
Op een 15-tal minuten wordt de campagneboodschap duidelijk en worden mensen aangezet om hun memo tegen
armoede op te stellen.
Deze dvd omvat ook 'Och arme?!, een jongerenreportage over armoede in Vlaanderen' (2006). Een jonge reporter
trekt door Vlaanderen en spreekt met mensen die in armoede leven.
Beide reportages bevatten verwerkingstips voor het secundair onderwijs.

Werkboek chrimen
Boek
Locatie: Antwerpen, Brussel
Een werkboek van de scouts (1997) ... rond Christelijke menswording met de visie van VVKSM op geloof en het
katholieke binnen haar werking, met werkvormen, geloven bij kinderen en jongeren

Werkboek voor een doopviering
Boek
Locatie: Mechelen
In een eerste deel wordt het doopsel geschetst in de traditie van de kerk. Daarna worden bezinningsteksten,
teksten voor de doopritus en lezingen aangereikt.

Werkboek voor leesgroepen
Boek
Locatie: Brussel
In dit boek vind je terug hoe je een leesgroep kunt opstarten. Waar vind je leden, zorgen voor de beschikbaarheid
van gekozen boeken, achtergrondinformatie opzoeken etc

Werken met bijbelverhalen
Boek
Locatie: Antwerpen
De bedoeling is de bijbel even van kort bij te bekijken, er een verhaal uitpikken en een mogelijke werkwijze
voorstellen om dit verhaal te verwerken naar een duidingsmoment toe

Werken met een levensboek
Boek - Ieder mens is een verhaal, altijd de moeite waard
Locatie: Geen.

Werken met jongeren vanuit hun verdriet: een bundeling van
lectuurtips, teksten, verhalen, spel-impulsen, evocaties, een
gesprekavond, liedjes, instru
Boek
Locatie: Geen.

Werken met kosteloos materiaal
Boek
Locatie: Antwerpen
Knutselboek om te werken met waardevol kosteloos materiaal

Werken met mindfulness
Audiovisueel - Het achtwekenprogramma
Locatie: Mechelen
Drie luister-cd´s met meditaties om 8 weken lang, 45 minuten per dag, uit te voeren. Na 8 weken dagelijks
intensief oefenen, zou je het geleerde op je eigen manier in je dagelijkse leven moeten kunnen inbouwen.

Werken met mindfulness
Boek - aandachtsoefeningen in de maalstroom van je leven
Locatie: Antwerpen
Mindfulness is de nieuwe manier om beter te leren omgaan met de onvermijdelijke stress van het leven. In
mindfulnesstrainingen zijn beelden heel belangrijk. Dit CD-boekje bundelt enkele toegankelijke
mindulnessoefeningen, gebaseerd op vijf kernbeelden, die je helpen om jezelf te ontspannen en innerlijke rust te
vinden.

Werken met mindfulness - Houdingen
Boek
Locatie: Mechelen
We willen allemaal perfect zijn, en dit streven veroorzaakt heel wat onnodige stress. Maar wat als we perfectie nu
eens niet als een onbereikbaar doel, maar als vanzelfsprekend uitgangspunt nemen? Dit boekje voegt een nieuwe
dimensie toe aan werken met mindfulness. Het laat je experimenteren met nieuwe houdingen om je leven te
bekijken, met verrassende uitkomsten.

Werken met spiritualiteit
Boek
Locatie: Mechelen
Het boek verkent de spiritualiteit van de pastor zelf. Het bevat 18 bijdragen over bewegingen in de geschiedenis
van de christelijke spiritualiteit. Het reikt ook werkvormen aan om met spiritualiteit te werken bijvoorbeeld in
bibliodrama.

Werken rond dans en bewegingsexpressie met jongeren
Boek
Locatie: Geen.

Werken, leren en leven met groepen
Boek
Locatie: Antwerpen

Werken, leren en leven met groepen, 2
Boek
Locatie: Antwerpen

Werkmap pastoraal Landelijke Beweging 1999-2000
Boek
Locatie: Hasselt
Bundel met vieringen, bezinningen en tekstmateriaal van de Landelijke Gilden.

Werkplezier Spel
Spel
Locatie: Antwerpen
Dit spel heeft vele gebruiksmogelijkheden. Er zijn toepassingen voor groepen of teams en toepassingen waarbij
één persoon centraal staat. Het is geschikt voor teambuilding, opleidingsgroepen, individuele coaching en
intervisie. Het bevat 60 gekleurde fiches en 170 kaarten (werkmotieven, prettig gedrag, onprettig gedrag).

Werkvormen
Boek
Locatie: Geen.

Werkvormen wereldjongerendagen Keulen
Boek
Locatie: Mechelen
XX° Wereldjongerendagen Keulen 2005 - een kans om christenen te ontmoeten uit de hele wereld. Deze bundel
geeft een aantal werkvormen voor jongeren, n.a.v. de WJD. Het thema is ´Wij zijn gekomen om Hem te huldigen
(Mt. 2, 2-12)´.

Werkvormen@school
Boek - Levensbeschouwing deel 1
Locatie: Mechelen, Gent
60 levensbeschouwelijke werkvormen voor de godsdiensles in secundaire scholen en voor jongerengroepen. Er zijn
6 modules : kennismaking, groepsvorming, conflicthantering, verhalenderwijs, overweging, evaluatie.

Wie ben ik
Boek - yoga voor kinderen van alle leeftijden
Locatie: Antwerpen
Wie ben ik. Dit is één van de eeuwige vragen uit de geschiedenis van de yoga, nu al meer dan drieduizend jaar.
Yoga is niet alleen voor volwassenen. Dit prachtig geïllustreerde boek met yoga-oefeningen is een inspiratiebron
voor mensen van alle leeftijden, maar vooral voor kinderen.

Wie ben ik zonder jou?
Boek - Jong zijn en verder leven na een verlies
Locatie: Hasselt, Antwerpen, Mechelen
Rouwen is deels voor iedereen gelijk maar voor een deel ook uniek voor ieder persoon. Dit boek geeft geen
oplossingen maar je vindt wel herkenning en misschien ook wel antwoord op vragen die je hebt

Wie ben ik?: Een boekje over Jezus
Boek
Locatie: Mechelen
Korte gebedjes voor kinderen, telkens aangevuld met weetjes en doepunten.

Wie ben ik?: Filosofie voor kids
Boek
Locatie: , , Mechelen, , , ,
Filosoferen met kinderen is hot. Dit boekje biedt aan de hand van thema's die nauw aansluiten bij identiteitsvragen
de mogelijkheid aan kinderen en ouders om taal en woorden te vinden om stil te staan bij het leven zelf.
Elk subthema wordt stapsgewijs opgebouwd en leidt zo verder.

Wie bestaat
Boek - Nieuwe gedichten
Locatie: Antwerpen
In deze gedichten brengt de auteur allerlei facetten van zijn leven onder een poëtische noemer. Hij schrijft over zijn
onberedeneerbaar godsverlangen, over zingen, over zijn kinderen en kleinkinderen, over vriendschap en over de
dood van zijn vader en broer.

Wie is God voor u
Boek - Gesprekken met jongeren
Locatie: Hasselt
Gesprekken van jongeren met Kardinaal G. Danneels

Wie is wie het Nieuwe Testament
Boek - Alle bijbelse figuren van A tot Z
Locatie: Mechelen, Gent
Alle personen die in het Nieuwe Testament voorkomen, ook degenen die niet bij name worden genoemd, en ook
politieke en religieuze groeperingen, worden in dit boek, in alfabetische volgorde, behandeld. Over ieder personage
wordt een bondige biografie geschetst, inclusief de vindplaats in de bijbel. Het boek bevat ook relevante
bijbelcitaten, een historische, geografische en archeologische context bij elke naam, een portret van Jezus en een
vergelijkende analyse van de verschillende evangelies en hun auteurs.

Wie is wie het Oude Testament
Boek - Alle bijbelse figuren van A tot Z
Locatie: Gent
Alle personen die in het Oude Testament voorkomen, ook degenen die niet bij name worden genoemd, worden in
dit boek, in alfabetische volgorde, behandeld. Over ieder personage wordt een bondige biografie geschetst,
inclusief de vindplaats in de bijbel. Het boek bevat ook relevante bijbelcitaten, een historische, geografische en
archeologische context bij elke naam, een chronologisch overzicht en een apart deel met de apocriefe boeken.

Wie is wie in de Bijbel
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Dit naslagwerk bespreekt alle bijbelse figuren, alfabetisch gerangschikt.

Wie maakt de dag zo mooi?
Boek
Locatie: Mechelen
Verhaaltjes voor kinderen van 4 tot 8 jaar

Wie nu nog zwijgt moet alles vrezen
Boek
Locatie: Mechelen
14 thema´s met gedichten rondom racisme

Wie schreef de Bijbel?
Boek - De ontstaansgeschiedenis van het oude testament
Locatie: Mechelen, Gent
Het verhaal van de bijbelschrijvers

Wie verkoopt mij de aarde: een vastenproject voor tieners van 13 tot
17 jaar
Boek
Locatie: Antwerpen

Wie was, kan nooit vergaan
Boek - 100 troostende gedichten
Locatie: Antwerpen
Boekje met troostende poëzie

Wie zegt gij?...
Boek - Lees- en werkboek over jezus
Locatie: Hasselt
Een reeks werkmappen over theologie en pastoraal

Wie zul je er in Godsnaam ontmoeten?
Boek - Stap voor Stap 2002, Jongerenpelgrmage, Van St.-Joris-Weert anar Brussel in het palmzondagweekend van
23 en 24 maart 2002
Locatie: Hasselt
Tochtboek met mooie teksten, gebeden en liederen voor jongeren die tijdens het palmzondagweekend van 2002
pelgrimeerden van Sint-Joris-Weert naar Brussel.

Wij willen vleugels!
Audiovisueel - Teksten- en partiturenboekje
Locatie: Mechelen, Gent
Liedjes voor vormselcatechese

Wij zijn de luisjes in de haartjes van de aarde
Boek - Jeugd en poëzie
Locatie: Geen.
De bundeling van de gedichten van de winnaars van de wedstrijd van 2001.

Wijsheid in één minuut
Boek
Locatie: Brussel
Verhalenbundel, waarbij de hoofdpersoon in elk verhaal een Meester is. Dat kan een hindoeïstische goeroe zijn,
een zen roshi, een taöistische wijze, een joods rabbijn, een christen monnik, een soefi mysticus, Laozi, Socrates,
Boeddha of Jezus.
De anekdotes zijn erg kort en cryptisch, en zijn geschreven om te doen Ontwaken.

Wijsheid uit de abdijen
Boek - 365 teksten voor elke dag van het jaar
Locatie: Mechelen
De teksten in dit boek zijn geschreven door monniken. Ze zijn bedoeld voor persoonlijke bezinning door het jaar
heen. Ze kunnen een vorm van geestelijke begeleiding worden op onze eigen levensweg.

Wijsheid uit de Andes
Boek - 365 dagen
Locatie: Antwerpen, Gent
Dit boek bevat een schat aan literaire en wijsgerige teksten, afkomstig uit de overlevering van volkeren als de
Azteken, Inca\'s en Maya en van auteurs als Octavio Paz, Pablo Neruda en BorgÃ¨s. Doorkruis dit ontzaglijke
continent van PatagoniÃ« tot de Caribische kust, van de Galapagos eilanden tot het Amazonewoud en de
Mexicaanse woestijn.
Wijsheid uit de Andes - 365 dagen brengt de wijsheid en schoonheid van Latijns-Amerika in woord en beeld.

Wijsheid van Kierkegaard
Boek - 365 teksten voor elke dag van het jaar
Locatie: Mechelen, Gent
Elke dag brengt een tekst van Kierkegaard een uitdaging mee. Het zijn teksten uit zijn toespraken en zijn
dagboeken. en brengen de lezer tot nadenken.

Wijsheid van pelgrims
Boek
Locatie: Brugge, Hasselt

Wijze woorden wisseling
Boek - gebedenbundel
Locatie: Brussel
Een bundeling van gebeden, verhalen en teksten

Windkracht (doeboek)
Boek - Voorbereiding op het vormsel
Locatie: Mechelen
Doeboek voor vormelingen, horend bij het project ´Windkracht´. De thema´s zijn : verbondenheid, parochie, inzet
en dienstbaarheid, vieren, en christen zijn.

Windkracht (handleiding)
Boek - Voorbereiding op het vormsel
Locatie: Mechelen
Op school gaat het om kennis, in de catechese om beleving. Dit bundel wil bij de kinderen "verwondering"
opwekken en hen laten kennis maken met enthousiaste christenen, die zich ten dienste willen stellen. Bedoeling is
dat de kinderen in hun vormsel kracht winnen om verder als gelovige door het leven te gaan.

Woestrijd
Spel
Locatie: Hasselt
Woestrijd neemt je mee naar het dorre landschap van Thiès in Senegal. Een jaarlijks tekort aan regen in de regio
daagt de inwoners uit. De periode waarin landbouw mogelijk is, wordt korter, waardoor voldoende voedsel kweken
om alle hongerigen te voeden niet vanzelfsprekend is. Aks we samen de landbouwmogelijkheden scheppen om het
hele jaar door te kunnen verdienen, dan zorgen we er samen voor dat iedereen in Thiès hun droom kan
waarmaken, waar ze maar willen. In WoeStrijd zijn de spelers Senegalese jongeren die het samen opnemen tegen
de oprukkende woestijn. Aan capaciteit geen gebrek, maar pas wanneer alle talent bijeen wordt gebracht, zal het
harde werk zijn vruchten afwerpen.

Wondersteboven : Bijbels tentenkamp
Boek - Ingooigem, 3-7 juli 2007
Locatie: Hasselt

Wonen in het huis van de liefde
Boek
Locatie: Antwerpen
Juist omdat het woord 'liefde' zo vaak gebruikt en misbruikt wordt neemt Anselm Grün, als monnik en geestelijk
begeleider, de uitdaging aan om te schrijven over onze menselijke liefde en de verlossende liefde van God. Hij wil
laten zien hoe Gods liefde ervaren kan worden als de uiteindelijke vervulling en voltooiing van ons verlangen naar
liefde, en hoe de ervaring van Gods liefde onze levenswonden geneest

wonen overal, nergens thuis, een verwerkingsbrochure bij het
bezinningsboekje voor jongeren en volwassenen
Boek
Locatie: Antwerpen

Woord voor woord: kinderbijbel: het oude testament
Boek
Locatie: Gent
Deze kinderbijbel bevat meer dan 90 verhalen uit het Oude Testament. De verhalen zijn zo geschreven dat de
mensen erin echte gewone mensen zijn, met hun geloof en de soms daaraan vebonden twijfels. Leidraad van deze
kinderbijbel is de bekende televisieserie "Woord voor woord".

Woorden en waarden
Boek - Overzicht van de discussiethema´s in Tertio in 2002
Locatie: Mechelen
Dit boek biedt geen chronologisch jaaroverzicht van alleen maar spraakmakende nieuwsitems. Het biedt wel een
verzameling van een aantal politieke, maatschappelijke, religieuze en internationale discussiethema's die het
voorbije jaar 2002 hebben gedomineerd.

Woorden met ouders in de parochiale vormselcatechese
Boek
Locatie: Gent
Bundel met enkele volledig uitgewerkte ouderavonden, voor ouders van vormelingen.

Woorden om te bidden in de zomer
Boek
Locatie: Brugge

Woorden uit de woestijn
Boek - 366 wijsheidsverhalen
Locatie: Mechelen
Spiritueel en praktisch dagboekje met voor iedere dag een bijbeltekst en een wijsheidsverhaal over één van de
woestijnvaders (kluizenaars die in de eerste eeuwen na Christus in de woestijn leefden).

Woorden van Jezus
Boek
Locatie: Antwerpen
Een klein formaat dagboek met een woord van Jezus voor elke dag van het jaar.

Woorden van troost
Boek - Hoe vind ik de juiste woorden bij een overlijden
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Een verzameling van troostende en helende woorden. Het zijn stuk voor stuk pareltjes van brieven, geschreven
door reële mensen, naar aanleiding van een concreet overlijden.

Woorden voor jou
Boek
Locatie: Gent
Iedere dag van je leven is een dag om maximaal te leven. Een dagboek voor 100 dagen met voor iedere dag een
zinvolle overweging.

Word rijk
Spel
Locatie: Mechelen
Een spel over keuzes maken.
Het doel van het spel is om zo rijk mogelijk te worden. Maar wat is rijk? Iedere speler maakt zijn eigen keuzes.

Word toch katholiek
Boek - Praktische handreiking bij een innerlijk proces
Locatie: Mechelen
De schrijfster is zelf op latere leeftijd katholiek geworden. Ze beschrijft wat er gebeurt na die eerste ingeving: Ik
wil katholiek worden. Ervaringen van neo-katholieken klinken door in de beschrijvingen van overgave, twijfel,
nieuwsgierigheid en ongeduld. Tevens bevat dit boek veel praktische informatie over hoe het er in de roomskatholiek kerk aan toe gaat.

Wordt verteld
Boek - Levende geloofsverhalen
Locatie: Antwerpen
Wie zich vandaag als christen durft te bekennen, moet kunnen verantwoorden wat hij in zijn geloof de moeite
waard vindt. De bijbelse verhalen van hoop blijven daarbij een onuitputtelijke bron van inspiratie. Twaalf gelovigen
kozen een bijbeltekst die hen aansprak en vertelden wat die voor hun leven betekent. Deze getuigenissen
verschenen in de rubriek "wordt verteld" van Kerk en Leven. Een werkgroep van het Vicariaat Vlaams-Brabant en
Mechelen vulde de verhalen aan met achtergrondinformatie, een passende bezinningstekst en tips voor de
verwerking van het verhaal. Dit maakt deze handige bouwsteen tot een zinvol werkinstrument voor
gebedsgroepen, bijbelgroepen en pastorale werkgroepen

World shake: spring uit je vel: spel voor -12 jarigen in het kader van
worldshake
Spel
Locatie: Gent
De deelnemers van het spel worden onder 'hypnose' gebracht en komen terecht in centraal-afrika. Daar leven ze
gedurende een bepaalde tijd als Afrikaanse kinderen en bekijken ze het leven door een afrikaanse bril

Wortelen
Spel
Locatie: Hasselt
Via deze werkvorm kunnen jongeren zich op een bijzondere manier aan elkaar voorstellen. Ideaal voor groepen die
nieuwe leden verwelkomen of voor begeleiders die een eerste keer op weg willen gaan met een onbekende groep.
Naast de kennismaking biedt deze werkvorm ook enkele aanzetten voor een diepergaand geloofsgesprek.

XXL, 't is maar een bagatel?!
Boek
Locatie: Brussel, Hasselt
Bundel van Jeugd en Gezondheid met teksten en gebeden rond het thema solidariteit voor - 14 jarigen

Yes!
Boek - een bijbels dagboek voor jou
Locatie: Mechelen
Voor elke dag een klein stukje uit het bijbelboek Mattheüs. Maar dit dagboek gaat ook over jou! Wat vind jij
belangrijk, hoe leef je, en welke rol speelt Jezus in jouw leven?

Youcanda
Spel
Locatie: Hasselt
In dit spel schaar je je als ploeg achter een Oegandese boer en probeer je samen zijn plannen en dromen waar te
maken. In de loop van het spel maak je keuzes die later gevolgen hebben voor je situatie, al is er ook altijd een
stevige portie geluk mee gemoeid. Wie erin slaagt om als eerste de twee dromen van zijn personage waar te
maken, wint het spel

youcat
Boek - jongerencatechismus van de katholieke kerk
Locatie: Hasselt, Gent, Brugge, Mechelen
Officiële jongerencatechismus, uitgegeven n.a.v. de wereldjongerendagen in Madrid in 2011. Met vragen en
antwoorden, en met daarnaast ook citaten en afbeeldingen.

Youcat Gebedenboek
Boek
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Bidden, hoe doe je dat eigenlijk? De youcat-gebedenbundel is een overzichtelijke handleiding om te leren bidden.
Het boek geeft ideeën en tips om gebed structureel in te passen in het dagelijkse leven.

Youcat handle it!
Spel - Werkvormen met Youcat
Locatie: Hasselt
In deze doos vind je enkele interessante werkvormen om te werken met Youcat:
- Brochure 'Yes Youcat handle it'
- Geloofswaarheden (geloofsgesprek met stellingen)
- Memory Youcat
- Huwelijk (geloofsgesprek)

Youth Colours Freedom
Audiovisueel
Locatie: Mechelen
Video over de samenwerking van het jeugdbeleid in Zuid-Afrika en Vlaanderen

Zaai-Goed
Boek - Leven en begeleiden vanuit Gods Woord
Locatie: Hasselt
Dit is de cursustekst en het werkboek van de vormingsweg 2004. In het eerste hoofdstuk leert men thuiskomen in
de Bijbel. Men leert er de fundamentele basiskennis: hoe oud de Bijbel is en hoe hij tot stand kwam, de boeken die
in de Bijbel aanwezig zijn... In het tweede hoofdstuk wordt de vraag naar het waarom gesteld: waarom in
Godsnaam de Bijbel lezen? Men ontdekt zo dat de Bijbel werkelijk in Gods-naam wordt gelezen als een persoonlijke
zoektocht naar God in ons leven. Het derde deel draagt als titel 'Bijbelen' en helpt mee om door te groeien naar
het beleven van de Bijbel en toont hoe men kansen en mogelijkheden kan aanreiken om jongeren en
jongvolwassenen te helpen 'bijbelen'. Zaai-Goed biedt ook vijftien kant en klare werkvormen om te 'bijbelen'.

Zaaien in tranen
Boek - Woorden van verder dan dood
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Deze verzameling teksten is samengesteld om te dienen als basis voor een afscheidsviering. De nabestaanden
kunnen zelf (of met hulp van een voorganger) uit de teksten een viering samenstellen die de dode en henzelf recht
doet. Een combinatie van gedichten en gebeden rond de dood, het leven, rouwen en troost.

Zacheus
Tijdschrift - Wegwijs in de liturgie
Locatie: Gent
De liturgie van de advent -- Eerste Communie --

Zak-bijbelquiz
Spel
Locatie: Mechelen, Gent
100 quizvragen & antwoorden over de bijbel, in 2 handige waaiers gebundeld (1 over het nieuwe en 1 over het
oude testament). Er zijn vragen voor beginners en vragen voor kenners

Zakboekje voor echtscheidingskinderen
Boek
Locatie: Mechelen
Mini-boekje voor kinderen van wie de ouders gescheiden zijn.

Zakboekje voor jongeren
Boek
Locatie: Mechelen
Mini-boekje voor jongeren die met een verlies te maken hebben.

Zakboekje voor kinderen
Boek - Rouwen bij kinderen
Locatie: Hasselt
Basisinformatie voor kinderen die iemand door de dood verloren zijn in de vorm van een stripverhaal.

Zang en liturgieboek: Romebedevaart 28 juli- 6 augustus
Boek
Locatie: Hasselt

Zang van de monnik
Boek
Locatie: Geen.
In deze nieuwe bundel van tachtig zangen blijkt hoe de priester en euro-parlementariër Herman Verbeek politiek
en mystiek verenigt, zodat zij door elkaar worden gesterkt. Dat gebeurt omdat hij zelf monnik is én activist. Zang
van de monnik - zegt Herman Verbeek - brengt het monnik-zijn waar het hoort, in de acute crisis en worsteling van
de huidige tijd. Monniken zijn niet noodzakelijk het meest in kloosters. Zij zijn daar waar wordt geleefd en gewerkt
als monikken. Monikken zingen de tijd. Zang van de monnik is de derde bundel in een serie van vier. Eerder
verschenen bij de boekmakerij Mensen van grond en licht en De dag dat ik gezongen heb.

Zang-en liturgieboek
Boek - Romebedevaart (CIM) 28 juli - 6 augustus 2010
Locatie: Hasselt
Een inspirerend boek met suggesties voor gebeden, beziningsteksten, liederen en liturgische vieringen om samen
met jongeren op weg te gaan.

Zangbundel
Boek
Locatie: Antwerpen, Hasselt

Zangbundel rouwliederen
Boek
Locatie: Hasselt
De liederen in deze bundel gaan over leven en dood. Het bijhorende cd-tje waarop je telkens de muziek van 1
strofe en 1 refrein kan horen, is bedoeld om de liederen in te oefenen.

Ze is mooi de liefde
Boek
Locatie: Geen.
In dit boek wordt de liefde bezongen in al haar facetten. Een boek over jou, voor jou.

Ze zeggen dat het overgaat
Boek - Leven met rouw en verdriet
Locatie: Antwerpen
Als je rouwt om het verlies van een dierbaar iemand, dan is dit boek er voor jou. Aan de hand van verhalen en tips
leert dit boek je een antwoord te bieden op verlieservaringen en zo het ondraaglijke te dragen. Tegelijk toont het
aan dat rouw niet hoeft over te gaan, want zoals jij uniek bent, zo is ook jouw rouwproces uniek.

Ze zijn toch zo moeilijk!
Boek - Een kijk op adolescentie met consequenties voor de (geloofs)begeleiding van adolescenten
Locatie: Mechelen
Jeugdbegeleiders zoeken vaak naar de juiste houding die ze moeten aannemen tegenover jongeren. Er zijn zoveel
veranderingen in het geloofsleven dat het moeilijk is om een eenvormige visie in te nemen. Hoe beleven jongeren
de kerk van vandaag?

Zeg het maar gewoon
Boek
Locatie: Brugge
Een bundel met gebeden in gewone woorden zijn ook in Vlaanderen al erg geliefd en gewaardeerd. De schrijfster,
Greet Brokerhof, levert in deze boekjes een rijke bron voor persoonlijk en gemeenschappelijk gebed. De teksten
geven uitdrukking aan een persoonlijke geloofsbeleving maar zijn ook erg geschikt voor het openen van een
bijeenkomst, gebed in de klas. Kenmerkend is niet alleen het zuivere en directe taalgebruik, maar ook dat deze
gebeden midden in onze tijd staan en aandacht geven aan de vragen en problemen van mensen van nu. De
thematische index, trefwoordenlijst is meer dan een handig hulpmiddel. Meer dan 100 gebeden. Geordend rond 16
themata.

Zeg het maar gewoon 2
Boek - deel 2
Locatie: Brugge
Een bundel met gebeden in gewone woorden zijn ook in Vlaanderen al erg geliefd en gewaardeerd. De schrijfster,
Greet Brokerhof, levert in deze boekjes een rijke bron voor persoonlijk en gemeenschappelijk gebed. De teksten
geven uitdrukking aan een persoonlijke geloofsbeleving maar zijn ook erg geschikt voor het openen van een
bijeenkomst, gebed in de klas. Kenmerkend is niet alleen het zuivere en directe taalgebruik, maar ook dat deze
gebeden midden in onze tijd staan en aandacht geven aan de vragen en problemen van mensen van nu. De
thematische index, trefwoordenlijst is meer dan een handig hulpmiddel. Meer dan 100 gebeden. Geordend rond 16
themata.

Zelfdoding (Antenne 17/nr.3)
Tijdschrift
Locatie: Hasselt
Dit tijdschrift biedt een aantal artikels over zelfdoding met een specifiek artikel over jongeren en zelfdoding. Naast
de artikels is er ook informatie over specifieke centra en zijn er literatuurtips.

Zelfdoding en hoe moet het nu verder
Boek
Locatie: Geen.
Verslagen van workshops en sprekers op de studiedag van de Katholieke Hogeschool Kempen, oktober 1997

Zelfverwonding
Boek - Hoe ga je ermee om?
Locatie: Antwerpen
Dit boek haalt zelfverwonding uit de taboesfeer en geeft duidelijke antwoorden op vragen als:
wat zijn de oorzaken van zelfverwonding?
Wat zijn de gevolgen op korte en lange termijn?
Hoe kan ik er goed mee om gaan? Hoe kan het het beste worden behandeld?

Zelfverwonding: Bij jongeren
Boek
Locatie: Antwerpen
Uit onderzoek blijkt dat het aantal jongeren dat zichzelf verwondt, toeneemt. De eerste opvang en blijvende steun
door direct betrokkenen blijkt van groot belang te zijn in het hulpverleningsproces. Als zij beschikken over de juiste
informatie en praktisch handvatten hebben die gebaseerd zijn op een oplossingsgericht model, kunnen ouders,
school en vrienden van onschatbare waarde zijn voor jongeren. Een school kan rond dit thema een efficiente,
preventieve taak vervullen.

Zenboeddhisme
Boek - Smaak, wortels en reikwijdte -- Zen van Azië tot Zutphen -Locatie: Mechelen
De auteur gaat in op de oorsprong van het zenhoeddhisme en geeft aan hoe het zich in onze westerse cultuur
heeft ingenesteld. Hij geeft ook aan waar zen voor staat en welke opvattingen en visies zen kent.

Zeven maal vieren: liederen voor de vormselvoorbereiding
Audiovisueel
Locatie: Gent

Zeven tochten in het oude testament
Boek - Bijbel voor de jeugd
Locatie: Brussel
Werkboek met leessleutels voor het oude testament. Hoort bij de bijbel voor de jeugd, en is geschikt voor jongeren
van 10 tot 14 jaar.

Zeven vragen aan Augustinus
Boek - Augustijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven
Locatie: Mechelen
In zeven vragen aan Augustinus passeren zeven actuele thema´s de revue: matigheid, nederigheid, liefde,
vrijheid, integriteit, vruchtbaarheid en ruimte voor onenigheid.

Zevenmaal vieren... begeleidingsmap
Boek - Vormselvoorbereiding
Locatie: Gent
Begeleidingsmap, horend bij de map voor de vormelingen ´Zevenmaal vieren´. De map bevat begeleidingstips en
uitgeschreven weekendvieringen, horend bij de 7 thema´s uit de vormelingenmap. Op de begeleidende CD staan
zeven nieuwe liederen.

Zevenmaal vieren... map voor vormelingen
Boek - Vormselvoorbereiding
Locatie: Gent
Map voor vormelingen, met daarin 7 thema´s: 1 Iemand roept mij 2 samen met anderen 3 voor een betere wereld
4 die begint bij mezelf 5 en die de moeite loont 6 omdat God het beloofd heeft 7 en de gemeenschap daarin gelooft

Zevensprong
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Deze handreiking wil een hulpmiddel zijn om de kloof met de Bijbel te overbruggen. Ze brengt ons in zeven grote
stappen tot zelfstandig lezen van bijbelteksten.

Zie je al iets?
Boek - Bijbelse vertellingen voor jongeren
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Brugge, Hasselt
Zie je al iets? vroeg Jezus aan de blinde in Betsaïda. Een passende titel voor dit bescheiden verhalenboek. Met
vertellingen vanuit de ervaring van de verteller, die de bijbelse verhalen herkent in het leven van jongeren, in dat
van hemzelf. En ze aanreikt als oogopeners bij de worstelingen en kwetsuren waar jongeren - en ieder van ons regelmatig al eens door moeten. Hopelijk mogen zij jonge ogen openen voor de Onnoembare die dagelijks rondom
ons te ervaren is.
Jos Mariën is licentiaat in de pedagogiek. Na talloze jaren ervaring met jongeren met een mentale handicap is hij
sinds 2005 directeur van een huis voor volwassen mensen met een meervoudige auditieve handicap. De bijbel
heeft hem altijd bijzonder geboeid, vooral als een Verhaal om te vertellen aan jongeren en te beluisteren in hun
verhalen.

Zie me graag
Boek
Locatie: Antwerpen
In dit knusse, gevoelige verhaal laat de schrijver zien dat mensen die van elkara houden, elkaar ook wel eens pijn
doen. Subtiele, rake woorden vertellen jou hoe je iemand kan loslaten.

Zien wat niemand ziet: adventsbezinning voor jonge mensen en
volwassenen
Boek
Locatie: Antwerpen

Zien wat niet te zien is
Spel
Locatie: Mechelen
Stellingenspel over kernen van gemeenschap binnen de kerk.

Ziet daar komt de dromer
Boek - Bijbelse verhalen over jongeren vandaag
Locatie: Antwerpen, Gent
Bijbelse verhalen zijn altijd actueel. In dit boek wordt een aantal bijbelse verhalen verteld van zowat 3000 jaar
oud. toch gaan ze over jongeren van vandaag. Over hun roeping, hun dromen, hun mogelijkheden, hun
verantwoordelijkheid. Over hun relatie met de volwassenen: ouders, opvoeders, Kerk...

Zij en haar
Boek
Locatie: Antwerpen
Een jeugdroman over de zoektocht van een tienermeisje naar zichzelf en haar geaardheid

Zij is wie ik ben
Boek - Over vrouw zijn
Locatie: Antwerpen
In dit boekje benadert Claire Vanden Abbeele met gedichten en beelden het mysterie van het vrouw zijn.

Zijn liefde is een vuur
Boek - Dagboekfragmenten
Locatie: Mechelen
Dit boek brengt de gedachtenwereld van de stichter van Taizé samen. Innerlijk leven en de solidariteit met
medemensen hebben dezelfde bron: de liefde van Christus. Ook de periodes die hij doorbracht onder de armen in
alle werelddelen, waren een inspîratiebron voor Broeder Roger.

Zin in gezin
Boek - Kan levensbeschouwing de duurzaamheid van gezinsrelaties bevorderen?
Locatie: Mechelen, Gent
Dit boek onderzoekt hoe levensbeschouwing en zingeving ons kunnen inspireren in onze liefdesrelaties, in de
opvoeding van onze kinderen en in de zorg voor onze ouders. Menselijke relaties komen meer en meer onder druk
en worden alsmaar complexer.

Zin in jezelf
Boek - Seksuele voorlichting over masturbatie
Locatie: Geen.
Dit boek is bedoeld voor meisjes en jongens in de bovenbouw van de basisschool en aan het begin van het
middelbaar.
Plezier beleven aan je lichaam kan heel prettig zijn. Toch is seks heel ingewikkeld.
De schrijfster vertelt met veel respect over verschillende standpunten en levensovertuigingen wat masturbatie is.
Ze vertelt hoe het lichaam werkt en welke gevoelens een rol spelen.

Zin in leven: deel 2
Boek - Godsdienstdidactiek voor het lager onderwijs
Locatie: Gent
Een eigentijdse godsdiensdidactiek voor het lager onderwijs, die ook bruikbaar is als permanente vorming en
begeliding voor leraren. Het is een interactief boek waar docent en studenten beurtelings het initiatief nmen. Ze
stimuleren elkaar om kinderen `zin in leven´ te helpen ontdekken.

Zing Alleluia!
Audiovisueel - Liturgische liederen voor kinderen en jongeren
Locatie: Mechelen, Hasselt, Antwerpen
Partituren van 19 liederen voor de eucharistie : openingslied, eerste communielied, vergevingslied,eer aan God,
acclamatie, lied bij de voorbede, lied over de gaven, Heilig, vredeslied, Lam Gods, communielied, danklied,
liederen voor de vormselviering, feestlied.

Zing met ons...
Boek - Een verzameling liedjes met muziek en gitaarakkoorden
Locatie: Hasselt, Antwerpen, Mechelen, Brussel
Kinderliedjes - Kinderdansjes - Canons - Voor onderweg - Bergliedjes - Stemmingliedjes - Religieuze liedjes Tafelliedjes

Zingen in de Kring
Boek - Zeventig liederen voor kringwerking, catechese en liturgie
Locatie: Hasselt
Dit is een partituuruitgave met liederen voor kringwerking, de catechese en de liturgie met kinderen en jongeren.

Zingen maakt gelukkig
Boek
Locatie: Hasselt
Psalmen, liederen en liturgische gezangen voor gebruik door groot en klein in de kerk en in besloten kring
verzameld door de Vlaamse Universiteitspastoraal.

Zingt Jubilate
Boek - Liedboek
Locatie: Mechelen, Gent, Antwerpen
De vernieuwde liedbundel is gericht op allerlei vormen van de liturgie: eucharistievieringen, gebedsvieringen,
gebedsbijeenkomsten. Er werden meer dan 100 nieuwe liederen opgenomen.

Zingt Jubilate: bijvoegsel
Boek - Gezangen en gebeden voor de eredienst
Locatie: Mechelen
Hoofdopzet van dit boek is het liederenbestand van Zingt Jubilate aan te vullen met een zestigtal kerkliederen.

Zingt Jubilate: gezangen en gebeden
Boek
Locatie: Hasselt

Zingt Jubilate: liedboek
Boek
Locatie: Hasselt

Zinnig in gemeenschap?!
Boek - Sporen van levendige gemeenschapsvorming binnen een jeugdpastorale werking
Locatie: Mechelen
In dit werk wil de auteur nadenken over de mogelijkheden van christelijke gemeenschapsvorming met jongeren
vandaag, ook aan de hand van eigen ervaringen.

Zinspelen
Spel - actief pluralisme in een speels gesprek
Locatie: Antwerpen, Brugge, Mechelen
Gespreksmethode in 5 stappen, die je op wegzet om met jongeren een waardediscussie te voeren rond een
bepaald thema.

Zo kun je bidden tot God
Boek
Locatie: Mechelen, Gent
Dit boekje wil kinderen helpen God te ontmoeten.

Zo mooi van binnen
Boek - Ontdekkingsreis met Teresa van Avila
Locatie: Mechelen
Deze kerklerares en karmelietes had een intieme mystieke relatie met God en bezat een groot organisatorisch en
diplomatiek talent. Dat maakt haar interessant voor de hedendaagse mens die op zoek is naar een evenwicht
tussen actie en gebed.

Zo veel godsdiensten voor die ene God
Boek
Locatie: Mechelen
Een verkenning langs de verschillende, bekende en minder bekende, religies : hun eigen antwoord op
levensvragen, hun rituelen, feesten, goden, heilige boeken, verspreiding en geloofspunten.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
Boek - Handboek voor catechetiek
Locatie: Gent
Het catechetisch gebeuren kent tegenwoordig een veelvormige inhoud. Dit resulteert in meerdere opgaven voor
het catechetisch handelen: bijbel, christelijke traditie, catechismustaal, .... Dit alles wordt theoretisch benaderd en
nadien volgen praktijkvoorbeelden.

Zoals uw hemelse vader
Boek - Parabel voor de oudste broer
Locatie: Mechelen
Dit boek bekijkjt de parabel van de verloren zoon vanuit het standpunt van de andere zoon. Het laat zien wat de
uitdaging is die het evangelie ook voor ons inhoudt.

Zoë
Audiovisueel - Leven in het koninkrijk van God
Locatie: Mechelen
Korte videoboodschappen vanuit protestantse hoek, die je laten zien wat het betekent om te leven in het Koninkrijk
van God. Wie is Jezus? Is het ook voor jou mogelijk om toe te treden tot het Koninkrijk van God? Wat betekent het
om te winnen op Gods manier?

Zoekboekje voor het Vormsel
Boek - met Spiek de Speurneushoorn
Locatie: Mechelen
Spiek de Speurneushoorn gaat mee op weg met de twaalfjarige, in zijn/haar voorbereiding op het vormsel. In dit
doeboekje is niets vanzelfsprekend, bij alles past een vraag. De 8 hoofdstukjes uit dit boekje vallen samen met 8
uitgewerkte bijeenkomsten in de vormselcatechese.

Zoeken naar de essentie van het christendom
Boek - Inspirerende ideeën - Beklijvende beelden van Johannes Wickert
Locatie: Hasselt
In de zomer van 2008 piekerde de Duitse kunstenaar Johannes Wickert (° 1954) over twee vragen die hem al lang
fascineerden: Welke zijn de meest wezenlijke kenmerken van het christendom? En wat onderscheidt het
christendom van de andere religies? Het opinieweekblad Tertio legde ze voor aan elf toonaangevende westerse
theologen en filosofen. Onder hen de Anglicaanse aartsbisschop Rowan Williams, de oecumenische patriarch van de
orthodoxe kerk Bartholomeus, de vrijzinnige moraalfilosoof Etienne Vermeersch, de katholieke theoloog Hans Küng
en islamoloog Tariq Ramadan. Een eenduidig antwoord kwam er niet. Iedere auteur reikte alleen stukken van de
puzzel aan.
Maar hoe zet je het meest wezenlijke, dat je niet zomaar kunt benoemen, om in beelden? Wickert stond voor de
grootste uitdaging uit zijn loopbaan. Hij reikt vanuit zijn enorme belezenheid en zijn kennis als wetenschapper,
psycholoog en filosoof in de hem kenmerkende visionaire stijl verschillende pistes aan die de toeschouwer op weg
zetten naar een dieper inzicht. Priester-dichter Manu Verhulst schreef inspirerende gedichten bij de schilderijen.

Zoeken naar jonge wegen
Boek
Locatie: Mechelen
Brochure die hoort bij de zesde hefboom van het pastoraal plan van het vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen. De
bedoeling van deze brochure is parochieploegen concrete verwerkingsvragen en gespreksmethodieken aan te
reiken, waar de thema´s zoeken naar jonge wegen, presentie, en kerk als herberg, aan bod kunnen komen.

Zoekend geloven: ouders luisteren naar jongeren
Boek - Uitdagingen voor de pastoraal
Locatie: Gent
Deze brochure wil een spreekbuis zijn voor ouders die nog iets van de Kerk verwachten. Er wordt nagegaan hoe
jongeren (14 - 16 jaar) over geloof en kerk denken.

Zoekend tastend gelovig onderweg met jongeren in catechese
Boek
Locatie: Mechelen
Vormselcatechese in de parochie voor jongeren van 13 tot 17 jaar

Zoeklicht
Spel
Locatie: Antwerpen
Een luchtig, prettig en stekelig gezelschapsspel voor de leidingploeg. Wat weet jij over beslissingen en vermoedens
van anderen en hoe reageer jij op een merkwaardige situatie?Het doorprikt heel wat vooroordelen en je groeit naar
elkaar toe. Spelen maar en laat eens in je kaarten kijken.

Zoen
Boek
Locatie: Antwerpen
De zeventienjarige Liesje woont samen met de twintiger Jos, die een riante baan bij de bank heeft en na zijn uren
nog wat bijklust op de aandelenmarkt. Algauw wordt hun zoon Zoen geboren. Aan het luxueuze, onbekommerde
leventje van Liesje komt abrupt een eind als Jos verdwijnt. Ze is alleen en bijzonder onzeker. Heeft Jos zich in
nesten gewerkt? In een vlaag van verstandsverbijstering legt Liesje haar baby te vondeling. De twijfels laten haar
kennismaken met zichzelf en met de buitenwereld zoals ze die nog niet kende. Een lange zoektocht brengt haar
naar de uiteindelijke confrontatie

Zolang er mensen zijn
Boek - 100 liederen voor de eredienst
Locatie: Gent
Dit boekje bevat 100 èenvoudige´liederen die wijd en zijd bekend zijn.

Zomaar een boekje voor jou
Boek
Locatie: Antwerpen
Dit boekje toont hoe goed het voelt als je nu en dan zomaar iets doet voor een ander. Het toont je de weg om
zomaar iets te doen en daar erg van te genieten.

Zomaar voor jou
Boek - vrede en alle goeds
Locatie: Brugge, Gent
Woorden om de mens weer vreugde in het dagelijkse leven te bieden.

Zon, maan en sterren
Boek - 40 boeiende bijbelse woorden
Locatie: Mechelen, Gent
Maak kennis met de 40 mooiste basiswoorden uit de Bijbel. Je vindt ze in Genesis, het eerste bijbelboek, en ze
klinken in heel de bijbel door. In dit boek lees je wat die woorden betekenen, hoe ze klinken in het Hebreeuws, en
wat ze voor jou kunnen betekenen.

Zondagse woorden
Boek - Overwegingen bij de evangelies
Locatie: Mechelen
Dit boek brengt de homilieën samen die de auteur heeft uitgesproken als voorganger in de Abdij van Bethlehem in
Bonheiden. Het wil een inspiratiebron zijn voor voorgangers en predikanten en voor alle gelovigen die toe zijn aan
bijbelse bezinning en inspiratie.

Zondagskinderen
Boek - Verhalen en liederen voor vieringen
Locatie: Antwerpen
met CD

Zonder (t)huis
Boek - sociale biografieën van thuislozen getoetst aan de institutionele en maatschappelijke realiteit
Locatie: Antwerpen
Dit boek belicht het tot nu toe onvoldoende bekend perspectief van de thuislozen zelf. In een eerste deel komen de
dak-thuislozen zelf aan het woord. De behoeften die uit de levensverhalen van dak-thuislozen naar voor komen,
worden dan in het tweede deel getoetst aan de maatschappelijke realiteit en in bijzonder aan het aanbod van
instituties die de thuislozen opvangen. In een derde deel worden diverse aanbevelingen gedaan in zake de
begeleiding van thuislozen en de bestrijding van thuisloosheid.
De studie wordt afgerond met vier ankerpunten voor de begeleiding en het beleid.

Zonder jou
Boek - Ik weet niet wat ik weten moet
Locatie: Antwerpen, Mechelen
Een praktisch boekje over afscheid en dood, speciaal voor kinderen

Zonnekaartjes
Spel
Locatie: Mechelen
Set van 40 vragenkaartjes, om in gesprek te gaan als je te horen hebt gekregen dat een dierbare binnenkort zal
overlijden.

Zonneland : Dat raakt me
Tijdschrift
Locatie: Mechelen
Brochure uitgegeven n.a.v. de Vlaamse Vredesweek, met methodieken om met kinderen van 8 tot 12 jaar te
werken rond fysiek geweld, speelgoedwapens en oorlogsgeweld.

Zonneland : Kies geweldvrij : een wereld van verschil
Tijdschrift
Locatie: Mechelen
Brochure n.a.v. de Vlaamse Vredesweek 2000, met werkvormen voor kinderen van 10 tot 12 jaar.

Zonnestraal Speciaal
Boek - Even stilstaan bij de dood
Locatie: Mechelen
Hoe kun je jonge kinderen leren omgaan met de dood?

Zonnestralen van geluk
Boek
Locatie: Brugge
Waarom zoeken we het geluk altijd zo ver? Het bevindt zich veel dichter bij ons dan we zelf meestal denken.
Waarom staan we niet eens stil bij het gewone? Laten we oog hebben voor wat op het eerste gezicht onbelangrijk
en bijkomstig lijkt. Want uit die kleine dingen groeit het geluk dat zo belangrijk is in het leven.

Zonnestralen van vriendschap
Boek
Locatie: Brugge

Zonnewijzers
Boek - Tijd voor een goddelijk moment
Locatie: Brussel
Een weekkalender die je jarenlang kan gebruiken.
Elke week een eerlijk en openhartig gebed alsook pittige commentaren

Zorg doet leven
Boek
Locatie: Hasselt
Zorg en ethiek zijn twee zijden van één medaille. Dat lijkt enigzins vreemd. Ethiek en zorg staan vandaag op
gespannen voet. Zorg doet leven brengt ze weer bij elkaar in een reflectie over de drie zorgcirkels: de
beleidsmatige, de organisatorische en de relationele. De derde dient als middelpunt van de reflectie over zorg en
ethiek.

Zorg doet leven
Audiovisueel
Locatie: Hasselt
Zorg en ethiek zijn twee zijden van één medaille. Dat lijkt enigzins vreemd. Ethiek en zorg staan vandaag op
gespannen voet. Zorg doet leven brengt ze weer bij elkaar in een reflectie over de drie zorgcirkels: de
beleidsmatige, de organisatorische en de relationele. De derde dient als middelpunt van de reflectie over zorg en
ethiek.

Zorg en hulp voor personen met psychische problemen
Boek
Locatie: Antwerpen

Zorg voor de schepping!
Boek - Inspiratieboek voor eco-spiritualiteit
Locatie: Gent
In 2002 verklaarden de Belgische bisschoppen dat er dringend behoefte is aan een christelijke duiding van het
duurzaam omgaan met de schepping. Als antwoord hierop startte het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede in 2003
een denkgroep rond ecologie en spiritualiteit. Hieruit onstond dit boek!
Het boek wil inspiratie bieden en een oproep doen om daadwerkelijk zorg te dragen voor de schepping in ons
dagdagelijks leven. Rode draad hierbij is het ´Handvest van de Aarde´, opgesteld door de Verenigde Naties in
2000.

Zr. Jeanne Devos en Greet Van Thienen
Boek - In naam van alle kinderen
Locatie: Antwerpen
Het boeiende verhaal van een jonge vrouw uit een Vlaams landbouwersgezin die begeesterd wordt door India, en
er als jonge zuster naartoe trekt om les te geven aan dove kinderen, maar vooral omdat ze zich wilde engageren
voor uitgesloten groepen. Journaliste Greet Van Thienen reisde met Jeanne Devos mee naar twee van de armste
deelstaten van India waar vele dienstmeisjes vandaan komen. In dit boek doorkruisen haar actuele reportages het
levensverhaal van Jeanne Devos.

Zuid-Noord Spelenboek
Boek - Mondiale vorming voor jongeren
Locatie: Mechelen

Zusjes
Boek
Locatie: Antwerpen
Een aangrijpend verhaal over het plotse verlies van een baby en het drama dat dit veroorzaakt in een reeds
gebroken gezin

Zusters en broeders
Boek - Woorden van een prediker
Locatie: Mechelen
Dit boek toont vooral het grote geloof van de auteur (gedurende 16 jaar algemeen overste van de dominikanen) en
zijn diep vertrouwen in het Koninkrijk van God. Hij ontdekte dat je mensen pas kunt overtuigen van de waarheid
van het evangelie als je samen met hen op weg bent gegaan. Met een scherp inzicht schetst hij ook de
ontwikkelingen in kerk en samenleving.

Zuster_Jeanne@godmail.com
Boek
Locatie: Gent, Hasselt
Zuster Jeanne De Vos werkt al meer dan 45 jaar in India. Ze trekt er zich het lot aan van de miljoenen
huisarbeidsters. Samen met hen heeft ze de National Domestic Workers Movement opgericht om de werk- en
levensomstandigheden van deze meisjes en vrouwen te verbeteren. Dit boek vertelt haar levensverhaal, aan de
hand van het e-mailverkeer tussen haarzelf en de auteur. Voor jongeren vanaf 11 jaar.

Zwaan
Boek
Locatie: Antwerpen
Uil vliegt uit en geniet van de nacht, de wind en de rust. Hij ontmoet Zwaan die donker van verdriet in een put
zinkt. Zwaan zoekt een antwoord op pijnlijke vragen. Zij begrijpt niet waarom ze haar geliefde heeft verloren. Uil
probeert haar te helpen om haar verdriet los te laten.
Een teder en ontroerend verhaal over afscheid nemen.

Zwangerschap uitgewist?
Boek - Over beleving en begeleiding na abortus
Locatie: Mechelen
Na een abortus doen zich onzichtbare en onzegbare problemen voor: schuldvraag, rouwproces, verwerking,
begeleiding.... Getuigenissen van vrouwen die een abortus achter de rug hebben tonen aan waar het echt om gaat.

Zwijgen of spreken over zelfbevrediging
Boek
Locatie: Geen.

