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Nieuwsbrief opruimingsbrief maart 

Materaal voor kinder- en tienerwerk 
Overstap of communiegeschenk 

BeeldSpraak redactie Kees Posthumus en Willemien Wikkers 

De bijbel naverteld voor jonge mensen € 10,00 nu € 5,00 bestellen 

De vaas met de twee gezichten Ernst Knijff/Tineke van der Meer 

Verhalen bij het leven voor kinderen van 10-13 jaar € 4,50 nu € 
2,50 bestellen 

Hoi, wat denk jij? Erik Renkema 

Kleine en grote vragen van en voor tieners € 5,00 nu € 2,50 bestellen 

Wonderwater Henk Vegt, Mirjam Wolters-van Dijk 

Water speelt een belangrijke rol in het leven van Sias. Het is daarom van groot 
belang dat hij zijn angst overwint. bestellen 

Met de koets naar dromenland Pete Pronk 

De wonderlijke geschiedenis van een tweeling: Sara en Jasper (8-10jaar) € 4,50 nu € 
2,50 bestellen 

Vertrouwen Marta Todorow en Edward Skubisz 

Kleine verhalen over grote zaken, Marcus schrijft over tekens, Jezus geneest, 
Sofia vertelt over het avondmaal, kinderen schrijven over vertrouwen (vanaf 8 jaar) € 
13,50 nu € 2,50 bestellen 

Oma en Tess en ik Gerrit Klein met illustraties van Iris Boter 

Oma komt vaak bij Sal logeren en dat is fijn, want met oma kan Sal 
alles bespreken € 13,50 nu € 2,50 bestellen 

Verhalen 

De Gelukbrenger Stephan de Jong 

Verhalen voor de feestdagen voor school en kerk € 10,00 nu € 
5,00 bestellen 
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101 verhalen Hans Bosch 

Vijfminuten verhaaltjes die verwijzen naar de lezing van de zondag € 12,50 nu € 
2,50 bestellen 

Klein kan veel Paula Irik 

Speelse sleutelverhalen brengen bijbelverhalen dichter bij kleine en grote mensen € 
12,50 nu € 2,50 bestellen 

Heb je wel gehoord voor 4,6,7,8,9,10,11 of 12 jaar Bette en Mies 

Westera 
Een kinderbijbelserie met navertellingen, sleutelverhalen, gebeden, 
gedichtjes en verwerkingen € 5,00 nu € 2,50 bestellen 
Werkboek heb je wel gehoord met kopieerbladen voor elke week € 
36,00 nu € 10,00 bestellen 
Alle delen inclusief werkboek € 30,00 

Praktisch voor de kindernevendienst € 5,00 of € 2,50 

Klein vierboek Liese Miedema, Anneke van Wijngaarden en Anna Zegwaard 

Liturgiesuggesties voor vieren met kinderen. bestellen 

Het verhaal en daarna Willemien Wikkers 

Werkvormen net even anders. bestellen 

De Viertafel Hilly van der Weg 

Suggesties om verhalen en feesten te verbeelden. bestellen 

Het verhaal, het kind en de verbeelding Willemien Wikkers en Adri Mesch 

In dit handboek buitelen de verhalen, het kind, symbolen en rituelen over elkaar 
heen. Verhalen vragen om verteld te worden, om verbeeld te 
worden. bestellen 

Kerkvenster Hanneke de Jager 

Kleurplaten in de vorm van een kerkvenster. bestellen 

Met kinderen praten over verdriet Geertje de Vries 

Een handreiking aan volwassenen die met kinderen in 
gesprek gaan over situaties van verlies en verdriet. bestellen 

  

Alle genoemde prijzen zijn exclusief portokosten 
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