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Nieuwsbrief opruimingsbrief april 
Liturgie 

De Verhalen Een Oratorium voor Advent en Kerst, tekst Michaël 
Steehouder, muziek Chris van Bruggen e.a 
De verhalen van Simeon, Maria, Elisabeth, herders en wijzen worden 
onze eigen verhalen 
€26,50 nu € 13,50 bestellen 
koorboek vanaf 5 exemplaren € 3,00 nu € 1,50 per stuk bestellen 

Met Engelengeduld, oratorium bij Lucas 1 en 2, tekst Janneke Nijboer, 
muziek Margreet Pols 
Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, waar geen mond ooit 
woorden voor vond, wordt met engelengeduld hier nu aan ons door teksten en 
liederen onthuld 
€ 37,50 nu € 25,00 inclusief cd bestellen 

Op wie wij wachten tekst Michaël Steehouder, muziek Chris van 
Bruggen e.a 
Liederen voor de weken van Advent en andere momenten in het jaar 
Partituur, koorboek, teksten € 13,50 cd € 10,00 nu samen € 
13,50 bestellen 
koorboek vanaf 5 exemplaren € 3,00 nu € 1,50 per stuk bestellen 

Voor de Veertigdagentijd en Pasen 
Daar is het Daglicht tekst Michaël Steehouder, muziek Chris van 
Bruggen e.a 
De schepping wordt bezongen in zes trefwoorden: licht, adem, mensen, aarde vuur 
en water € 26,50 nu € 13,50 bestellen 
koorboek vanaf 5 exemplaren € 3,00 nu € 1,50 per stuk bestellen 

Voor Pinksteren 
CD Aanwezig tekst Marijke de Bruijne, muziek Chris van Bruggen e.a. 
Opnames van het oratorium voor Pinksteren €18,00 nu € 5,00 bestellen 

Een taal van liefde tekst Michaël Steehouder, muziek Chris van 
Bruggen e.a. 
Een cantate voor Pinksteren en andere momenten in het jaar € 26,50 
nu €13,50 bestellen 

Vierenderwijs Rita Hoeve en Barbara Leijnse 
Proeven van vieringen voor mensen die aan de slag willen met andere 
vormen van vieren € 11,50 nu € 5,00 bestellen 

http://www.narratio.nl/
http://www.kinderdienst.nl/boeken/45038/De_verhalen_partituur_Tekst%3A_Micha%EBl_Steehouder%2C_muziek%3A_Chris_van_Bruggen_%96_Anneke_van_der_Heide_%96_Peter_Rippen
http://www.kinderdienst.nl/boeken/45057/De_verhalen_koorboek_vanaf__5_exemplaren_Tekst%3A_Michael_Steehouder_Muziek%3A_Chris_van_Bruggen_%96_Anneke_van_der_Heide_%96_Peter_Rippen
http://www.kinderdienst.nl/boeken/43684/Met_Engelengeduld_Janneke_Nijboer_muziek_van_Margreet_Pols
http://www.kinderdienst.nl/boeken/174/Op_wie_wij_wachten_set_Michael_Steehouder
http://www.kinderdienst.nl/boeken/45823/Op_wie_wij_wachten_koorboek_vanaf_5_exemplaren_Michael_Steehouder
http://www.kinderdienst.nl/boeken/43719/Daar_is_het_daglicht_partituur_%2B_koorboek_set_Micha%EBl_Steehouder
http://www.kinderdienst.nl/boeken/45901/Daar_is_het_Daglicht_koorboek_vanaf_5_exemplaren_Micha%EBl_Steehouder
http://www.kinderdienst.nl/boeken/7806/Aanwezig_%28CD%29_Marijke_de_Bruijne
http://www.kinderdienst.nl/boeken/45139/Een_taal_van_liefde_Michael_Steehouder%2C_Chris_van_Bruggen_en_Peter_Rippen
http://www.kinderdienst.nl/boeken/962/Vierenderwijs_Barbara_Leijnse%2C_Rita_Hoeve
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Vieren in 4-ren Henk J. Huyser 
Liturgie dank zij Israël € 9,00 nu € 2,50 bestellen 

Rond vasten en feesten G.F.H. Kelling 
Een liturgisch werk-en handboek bij de Kerst en Paascyclus € 9,00 nu € 
2,50 bestellen 

Valt er nog wat te vieren G.F.H. Kelling 
Een liturgisch werk- en handboek bij avondmaal en doop € 9,00 nu € 2,50 bestellen 

Geroepen om te zingen samenstelling Geert Tromp 
Liederen om te vieren met kinderen en jongeren € 9,00 nu € 
5,00 bestellen 
Geroepen om te zingen klein € 1,00 (min 10 exemparen) 
bestellen bestellen 

In het licht van gedenken Annemarie Hagoort 
Een handreiking voor diensten met gedenken met ideeën om ook kinderen hierbij te 
betrekken € 7,95 nu € 2,50 bestellen 

Liturgische bouwstenen Anneke Oppewal 
Een selectie van teksten en gebeden uit Iona € 5,00 nu € 2.50 bestellen 

  

Alle genoemde prijzen zijn exclusief portokosten 

 

http://www.kinderdienst.nl/boeken/180/Vieren_in_4-ren_Henk_J_Huyser
http://www.kinderdienst.nl/boeken/182/Rond_vasten_en_feesten_Gerd_Kelling
http://www.kinderdienst.nl/boeken/183/Valt_er_nog_wat_te_vieren%3F_Gerd_Kelling
http://www.kinderdienst.nl/boeken/178/Geroepen_om_te_zingen_groot_letter_Geert_Tromp
http://www.kinderdienst.nl/boeken/10652/Geroepen_om_te_zingen_klein_Geert_Tromp
http://www.kinderdienst.nl/boeken/45085/In_het_licht_van_gedenken_Annemarie_Hagoort
http://www.kinderdienst.nl/boeken/8804/Liturgische_bouwstenen_Anneke_Oppewal-Korbijn_%28vert%29

