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Bijgewerkt tot 06-12-15 

  Lt    1 

Aan de hand van Marcus / Ambro Bakker [red.]. - Hilversum : Gooi & 

Sticht, 1991 

ISBN 9030406054 

 Bundel met overwegingen die door de KRO in de periode 1984-1990      

 werden uitgezonden in het programma "Het levende Woord". - B-jaar. 

  Lt    2 

Geschreven voor U / Paul Chapel. - Hilversum : Gooi & Sticht, 1990 

ISBN 9030405619 

 Handreikingen voor parochianen, die woord- en communiediensten 

verzorgen 

  Lt    3 

Schriftinstuif B / Jan Groot en Henk Sechterberger. - Hilversum : Gooi & 

Sticht, 1990 

ISBN 9030405597 

 Handreikingen voor parochianen, die woord- en communiediensten 

verzorgen 

  Lt    4 

In het spoor van de barmhartige / Paul Bruggeman en Gerard Zuidberg. - 

Baarn : Gooi & Sticht, 1994 

ISBN 9030407123 

 Zoekend naar God in verhalen van mensen, gevat in overwegingen en  

 bijpassend gebed 

  Lt    5 

Plek voor iedereen / Ton Baeten. - Boxtel ; Brugge : Kath. Bijbelstichting : 

Tabor, 1988 

ISBN 906173438X ; 9065974636 

 Als je de boodschap van het evangelie goed wilt verstaan, zit er voor  

 ieder een boodschap in 

  Lt    6 

Lied van verlangen : teksten voor Advent, Kerst, Oud- en Nieuwjaar en  

Driekoningen / Marinus van den Berg. - Kampen : Kok, cop. 1998 

ISBN 9024294088 

 De dagen aan het eind van het jaar zijn niet voor iedereen feestdagen:  

 sommigen ervaren opnieuw verdriet, staan stil bij een gemis. Teksten 

van verlangen en hoop doen voor mensen in het donker van hun 

bestaan mogelijk nieuw licht en leven vinden 

  Lt    8 

Schriftinstuif C-jaar / Jan Groot en Henk Sechtenberger. - Baarn : Gooi & 

Sticht, 1991 

ISBN 9030406194 

 Handreikingen voor parochianen, die woord- en communiediensten 

verzorgen 

  Lt    9 

Aan de hand van Lucas : C-jaar / Ambro Bakker. - Hilversum : Gooi & 

Sticht, 1991. - (KRO ; Het Levende Woord. - 1984-1990) 
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ISBN 9030406275 

 Bundel met overwegingen die door de KRO in de periode 1984-1990      

 werden uitgezonden in het programma "Het levende Woord". - C-jaar 

  Lt   10 

Schriftinstuif B-jaar / Jan Groot en Henk Sechtenberger. - Hilversum : Gooi 

& Sticht, 1990 

ISBN 9030405597 

Handreikingen voor parochianen, die woord- en communiediensten 

verzorgen 

  Lt   11 

Aan de hand van Mattheus : A-jaar / Ambro Bakker. - Baarn : Gooi & 

Sticht, 1992 

ISBN 903040678X 

 Handreiking voor preek en liturgie. A-jaar 

  Lt   12 

Geschreven voor U : A-jaar / Paul Chapel. - Baarn : Gooi Z& Sticht, 1992 

ISBN 9030406615 

 Overwegingen bij schriftteksten A-jaar 

  Lt   13 

Schriftinstuif A-jaar / Jan Groot en Henk Sechtenberger. - Baarn : Gooi & 

Sticht, 1992 

ISBN 9030406739 

 Werkboek voor liturgische groepen. A-jaar 

  Lt   14 

Schriftinstuif A-jaar / Jan Groot en Henk Sechtenberger. - Baarn : Gooi & 

Sticht, 1992 

ISBN 9030406739 

 Werkboek voor liturgische groepen. A-jaar 

  Lt   15 

Geschreven voor u : C-jaar / Paul Chapel. - Baarn : Gooi & Sticht, 1991 

ISBN 9030406186 

 Voorbeelden van overwegingen voor de zondagen van het C-jaar 

  Lt   16 

Het verhaal gaat ... : 1. De Thora / Nico ter Linden. - [S.l.] : Balans, 1996 

ISBN 905018491X 

 Oudtestamentische verhalen geplaatst in onze tijd 

  Lt   17 

Het verhaal gaat ... : 2. Het verhaal van Marcus en het verhaal van  

Mattheüs / Nico ter Linden. - 5e dr. - [S.l.] : Balans, 1998 

ISBN 9050184928 

 Nieuwtestamentische verhalen geplaatst in onze tijd 

  Lt   18 

Bid om vrede / Huub Oosterhuis. - Baarn : Ambo, 1966 

ISBN 9026309066 

 Liturgie-boek voor persoonlijk gebed, meditatie of stilte, of voor een  

 gebed in de liturgie 
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  Lt   19 

Vrede in het veld / Peer Verhoeven. - Hilversum : Gooi & Sticht, 1990 

ISBN 9030405708 

De nieuwe christelijke inhoud van winter-, lente- en zomerfeesten die 

tot Kerstmis, Pasen en Pinksteren zijn omgedoopt en die ontleend zijn 

aan Jezus en de Kerk heeft de gevoeligheid van de gelovige voor 

natuurriten en wisseling der seizoenen niet kunnen neutraliseren; 

gebeden. Advents-, Kerst- en Oudjaarslezingen en -voorbeden en -

gebeden ter overweging 

  Lt   20 

Bid om vrede / Huub Oosterhuis. - Baarn : Ambo, z.j. 

ISBN 9026300522 

 Liturgie-boek voor persoonlijk gebed, meditatie of stilte, of voor een  

 gebed in de liturgie 

  Lt   21 

Laat ons bidden / Seef Konijn. - 2e dr. - Hilversum : Gooi & Sticht, 1987 

ISBN 9030403624 

De zin van bidden voor jezelf, voor anderen. Voor voorgangers en voor 

persoonlijke bezinning 

  Lt   22 

Open ons voor uw toekomst / Seef Konijn. - Hilversum : Gooi & Sticht, 

1976 

ISBN 9030401141 

Verbinden van bijbelteksten met eigen levenservaringen. Opgebouwd 

uit een bezinning, een lezing en gebed. Met index van thema’s en 

bijbelteksten 

  Lt   23 

‘Namen noemen voor God’ : voorbedenboek / Werkgroep voor de Liturgie 

Heeswijk. - 2e druk, 1988. - Heeswijk : Berne-Heeswijk, 1988 

ISBN 9070395045 

De liturgie-vierende gemeenschap heeft weet van de zorgen, de nood, 

de pijn, het verdriet, de verwachtingen van mensen. Ze leeft met hen 

mee en beseft haar eigen onmacht tegenover hun problemen. De noden 

in kerk en samenleving worden in de gegeven teksten concreet 

benoemd 

  Lt   24 

Aarden in geloof : zomer : van Pinksteren tot Sint-Michaël : werkboek  

voor bezinning, gebed, verbeelding en viering / Tini Brugge [red.]. - 

Bloemendaal : Gottmer, cop. 1998. - (Aarden in geloof ; Zomer) 

ISBN 9025730329 

 Ter voorbereiding, samenstelling en vormgeving van kerk- en  

 gebedsdiensten voor voorgangers, bloemenwerkgroep en  

 kinderwoorddienst-leiders 

  Lt   26 

Dankbaar gedenken : gebeden, gedachten, gedichten om dankbaar te 

gedenken / Nel van Drie. - Woerden : s.n., [1998?] 
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Leidraad met suggesties voor voorgangers in rouwdiensten en mogelijk 

bruikbare teksten voor rouwkaartjes 

  Lt   27 

Op de drempel / Kééti van Bergen. - Den Haag : Boekencentrum, 1986 

ISBN 9023900863 

 Over bezig gaan met de geloofsopvoeding met gebeden, tips voor  

 thuisvieringen, een opzet voor mogelijke liturgie 

  Lt   28 

Vrouwen in de liturgie / Anne-Claire Mulder ... [et al.]. - Amstelveen : 

Luyten & SNVR, [1985]. - (Vrouwen doen het woord : SNRV ; nr. 4-85) 

 Protestantse en katholieke vrouwen over hun aandeel in de liturgie 

  Lt   29 

Een dode in ons midden / Arthur Polspoel ... [et al.]. - Hilversum : Gooi & 

Sticht, 1988 

 Deze bundel is bedoeld als achtergrond informatie voor personen,  

 werkgroepen en parochies die bij vormgeving en uitvoering van de  

avondwake betrokken zijn. De bijdragen bewegen zich op de raakvlak 

van pastoraat 

  Lt   30 

Teken van Liefde / Werkgroep voor de Liturgie Heeswijk. - Heeswijk : 

Berne, 1989 

Bundel voor pastor en toekomstig bruidspaar als hulp rond 

voorbereiding van de liturgie en gesprekstof 

  Lt   31 

Behouden trouw : huwelijksjubileum :  werkmap / Werkgroep voor de 

Liturgie Heeswijk. - 2e herz. druk. - Heeswijk : Werkgroep voor Liturgie, 

1989 

 Voor hen die 12½, 25, 40, 50 of 60 jaar getrouwd zijn en die bij alle  

 festiviteiten waarmee ze de dag willen gedenken en het verlangen  

 uitspreken naar een eucharistieviering is deze liturgie samengesteld 

  Lt   33 

Niemand sterft voor zichzelf - uitvaartcahier / Werkgroep voor Liturgie 

v.’t DPC, Den Bosch en Werkgroep Liturgie, Heeswijk. - Heeswijk : Berne-

Heeswijk, 1986 

ISBN 9070395096 

 Materiaal gericht op een weerbaar pastoraat en liturgisch beleid;  

 "weerbaar" tegen de dood en het verdriet en de ontreddering die deze 

vaak met zich meebrengt, maar vooral tegen de wijze waarop in onze 

samenleving met de dood wordt omgegaan 

  Lt   34 

Een stal van mensenliefde / Gerard van Holstein. - Baarn : Gooi & Sticht, 

1988 

 Spelen en vieren met klein en groot in de advent en kersttijd 

  Lt   35 

Leken gaan voor : het leiderschap delen / Wim Boelens. - Hilversum : Gooi 

& Sticht, 1982 
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ISBN 9030402423 

 Voor actieve werkgroepleden die zich op bijde-tijdse vormen van  

 samenwerking willen bezinnen, speciaal met betrekking tot de huidige  

pastorale ontwikkelingen in Nederland rond liturgie en gemeente-

leiding 

  Lt   36 

Brood voor profeten. Deel II. De tijd v.d. Heer / Kees Pannekoek. - 

Hilversum : Gooi & Sticht, z.j. 

Woorden voor viering en overweging zijn geordend in zes 

hoofdstukken die parallel lopen met de liturgische sterke tijden: 

Advent, Kerstmis, Veertigdagen, de zondagen van Pasen, Pinksteren, 

Sacramentsdag en Drievuldigheidszondag 

  Lt   37 

Wegwijzer  A-cyclus / W.H.J.M. Berflo. - Boxtel [etc.] : KBS & VBS, 1980 

ISBN 9061732735 

 Uitleg lezingen A-jaar ter voorbereiding van liturgische vieringen 

  Lt   38 

Het liturgisch jaar vieren en beleven / Jos v.d. Veken. - Boxtel : KBS, 1987 

ISBN 907200050 

 Vert. van A. Adam 

  Lt   39 

Liturgie en zintuiglijkheid : liturgiekatechese / Gerard Lukken. - 

Hilversum : Gooi & Sticht, 1988 

 Het menselijk lichaam is een knooppunt in ieder ritueel. Daarbij gaat 

het om het lichaam met al zijn zintuigen, horen, zien, voelen, ruiken. In 

rituelen komt het mysterie ons na aan het lijf  

 Lt   40 

Van woord tot woord / Gerard Broekhuysen ... [et al.] [tekst]. - Heeswijk : 

Berne-Heeswijk, 1991 

ISBN 9070395258 

 Een cursus voor het maken van een overweging in de liturgie 

  Lt   41 

Een vrouwvriendelijke liturgie in de roomskatholieke Kerk / Werkgroep 

Vrouw en Kerk. - Vught : Werkgroep Vrouw & Kerk, 1991. - (Bericht van 

Centrum Roucouleur ; nr. 14) 

 Dit rapport beperkt zich tot de ervaringen van vrouwen met  

 "vrouw-onvriendelijkheden" in de liturgie. De aanbevelingen hebben 

tot doel een beleid op gang te brengen waardoor de liturgie inclusief 

wordt voor vrouwen èn mannen. Met reactie van de Nederlandse 

bisschoppen 

  Lt   43 

Brood voor Profeten. Deel I. De tijd v.d. Kerk / Kees Pannekoek. - 

Hilversum : Gooi & Sticht, 1990 

Woorden voor viering en overweging: homilieën, voorbeden, 

liedteksten, gedichten en korte artikelen zijn geordend in zeven 

thematische hoofdstukken rond de zondagen door het jaar 
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  Lt   44 

Zij herkenden Hem / Peer Verhoeven. - Hilversum : Gooi & Sticht, 1990 

 De Goede Week-vieringen, sober en mediatief van karakter 

  Lt   45 

Als je zoon je vraagt : momenten van een gemeente / [Dominicuskerk]. - 

Bilthoven : AMBO, 1974 

ISBN 9026302576 

 Liturgie en prediking in dienst van gelovige mensen onderweg 

  Lt   46 

Symbolische bloemsierkunst / Aad van Uffelen en Tini Brugge. - Ede : 

Zomer & Keuning, 1992 

ISBN 9021004887 

 Bloemschikken in kerk en woning; symbolische werking van kleur, 

vorm en bloemen in relatie tot de lezingen en bijzondere gebeurtenissen 

  Lt   47 

Weg-Wijzer B-cyclus / Berflo, W.H.J.M. [red.]. - Boxtel : Kath. 

Bijbelstichting & Vlaamse Bijbelstichting, 1978 

ISBN 9061732441 

 Voorbereiding voor lectoren en voorgangers 

  Lt   48 

Dit uur op de Berg - B-cyclus / Kees Pannekoek. - Hilversum : Gooi & 

Sticht, 1981 

ISBN 9030402202 

 Gebeden en overwegingen 

  Lt   49 

Wegwijzer  C-cyclus / W.H.J.M. Berflo. - Boxtel [etc.] : KBS, 1979 

ISBN 9061732573 

 Uitleg lezingen C-jaar ter voorbereiding van liturgische vieringen 

  Lt   50 

Preken tegen de bierkaai : de keuze van een kritische gemeente / Jurjen 

Beumer [red.]. - Amersfoort : De Horstink, cop. 1984. - (Eltheto reeks) 

ISBN 9061842247 

 Hot items uit de jaren tachtig kritisch bezien vanuit een gemeente  

onderweg, waar zulke grote dingen als een nieuwe hemel en een 

nieuwe aarde het lachen niet zal verleren 

  Lt   51 

Heer, zegen ons : overdenkingen, schriftlezingen, gebeden / Seef Konijn. - 

Hilversum : Gooi & Styicht, cop. 1973 

ISBN 9030400161 

 Een selectie overdenkingen van bijbelpassages vanuit het  

KRO-radioprogramma Het Levend Woord voor zowel persoonlijk 

gebruik als gebruik in groepsverband en/of voor samenstelling van de 

liturgie 

  Lt   52 

Kerken voor vrede / Interkerkelijk Vredesberaad, Den Haag. - Amersfoort : 

De Horstink, 1980 
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 Werkboek voor vredesdiensten 

  Lt   53 

Een kring van mensen : teksten voor liturgie / Michaël Steehouder. - 

Hilversum : Gooi & Sticht, cop. 1990 

ISBN 9030405678 

Suggesties en gebeden in verschillende gebedsvormen voor 

voorgangers 

  Lt   54 

Aarden in geloof : herfst : van Sint Michaël tot Advent : werkboek voor  

bezinning, gebed, verbeelding en viering / Tini Brugge ... [et al.]. - 

Bloemendaal : Gottmer, cop. 1999. - (Aarden in geloof) 

ISBN 902673152X 

In de geest van Franciscus van Assisië dragen mensen uit de 

verschillende kerkelijke traditie zowel informatieve als praktische 

bouwstenen aan, die gebruikt kunnen worden in gebedsdiensten in de 

kerk of in huiselijke kring, maar ook ideeën voor de kinderwoord-

dienst- of bloemengroep 

  Lt   55 

Het verhaal gaat ... : 3.De verhalen van Richters en Koningen / Nico ter 

Linden. - 1e dr. - [S.l.] : Balans, 1999 

ISBN 9050184936 

 Oudtestamentische verhalen geplaatst in onze tijd 

  Lt   56 

Weerklank : preken uit de omroepparochie / Ilona van den Essenburg ... 

[et al.] [red.]. - Lelystad : Omroepparochie, 2000 

 Verzameling van overwegingen uit het A-, B-, en C-jaar 

  Lt   57 

Het verhaal gaat ... : 4. Het getuigenis van Israëls profeten / Nico ter 

Linden. - 1e dr. - [S.l.] : Balans, 2000 

ISBN 9050184944 

 Oudtestamentische verhalen geplaatst in onze tijd uit de grote en de  

 kleine profeten 

  Lt   58 

Liturgie met ouderen : over de betekenis en de praktijk van liturgie  

vieren met oudere mensen / Ko Joosse, L. van Tongeren, A. de Keyzer 

[red.]. - Baarn : Gooi&Sticht, cop. 1995 

ISBN 9030408065 

Het vieren van de liturgie en de omgang met ouderen, mogelijk ook 

demente bejaarden, worden besproken, waarbij gelet wordt op die 

rituelen die hen aanspreken, en die mogelijk te visualiseren zijn 

  Lt   59 

Latijnsch-Nederlandsch Mis- en Vesperboek : bewerkt naar de jongste  

pauselijke decreten, bevattende al de missen en gebeden van het 

Romeinsch missaal, de gewone gezangen der H. Mis, de vespers van alle 

zondagen en alle feestdagen van het kerkelijk jaar, het feesteigen der 
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heiligen onzer bisdommen, een keur van gebeden en oefeningen / C. Floor 

[red.]. - Turnhout : Brepols, 1940 

Een dagmissaal met verschillende gebeden rond de rozenkrans, 

wijdingen, missen, gebeden voor de overledene, alfabetische 

heiligenregister, de akten van geloof, hoop, liefde en berouw 

  Lt   60 

Wegwijzer  B-cyclus / W.H.J.M. Berflo. - Boxtel [etc.] : KBS, 1978 

ISBN 9061732441 

 Uitleg lezingen B-jaar ter voorbereiding van liturgische vieringen 

  Lt   61 

Beeldspraak : preken in de omroepparochie / Adri Verweij. - Baarn : Gooi 

& Sticht, 1996 

ISBN 9030408294 

Bloemlezing van preken voor wie de ander nabij wil zijn, wil 

aanspreken, bemoedigen of uitdagen in opdracht van God wiens beeld 

en gelijkenis wij zijn 

Lt   62 

Woorden die nooit overgaan : begeleiding bij de schriftlezingen : cyclus 

A / Frans de Rechter en Clem d’Haen. - Amsterdam : Lannoo, z.j. – 

(Doortocht). - ISBN 9020905538 

 Handreikingen bij de liturgie 

Lt  63 

Op zoek naar de levensboom / Seef Konijn. - Hilversum : Gooi&Sticht, cop. 

1981. - ISBN 9030402091 

Een spoor voor mensen die op zoek zijn naar henzelf, naar een nieuwe 

wereld, naar een tehuis waar ieder van ons tot zijn recht kan komen, 

naar de levensboom 

Lt 65 

Christen worden met Marcus : bezinning en gesprek rond de evangelie-

lezingen van de B-cyclus van het kerkelijk jaar / Paul Schruers. - Kapellen 

[Blg] : Patmos, cop. 1989. - ISBN 9028914668 

De wereld redden door een andere levensstijl, waardoor vele harten  

opengaan 

Lt   66 

Kinderen mogen het zeggen : suggesties voor kinderwoorddiensten : Jaar 

A / Jacques Verhees. - Baarn : Gooi en Sticht, cop. 1998 

ISBN 9030409371 

Handreikingen voor vieringen voor kinderen met een openingstekst,  

voorbeden, slottekst, verwerking in doe-vorm en een uitingsvorm om 

hun  beleven in de kinderwoorddienst zichtbaar te maken in de kerk 

Lt   67 

Kinderen mogen het zeggen : suggesties voor kinderwoorddiensten : Jaar 

B / Jacques Verhees. - Baarn : Gooi en Sticht, cop. 1999 

ISBN 9030409509 

Handreikingen voor vieringen voor kinderen met een openingstekst,  
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voorbeden, slottekst, verwerking in doe-vorm en een uitingsvorm om 

hun beleven in de kinderwoorddienst zichtbaar te maken in de kerk 

Lt   68 

Kinderen mogen het zeggen : suggesties voor kinderwoorddiensten : Jaar 

C / Jacques Verhees. - Baarn : Gooi en Sticht, cop. 1997. - ISBN 9030409096 

Handreikingen voor vieringen voor kinderen met een openingstekst, 

voorbeden, slottekst, verwerking in doe-vorm en een uitingsvorm om 

hun beleven in de kinderwoorddienst zichtbaar te maken in de kerk 

Lt   69 

Van toen en thans : zondagse woorden voor doordeweekse mensen : 

preken en voorbeden : jaar A / Cees Remmers. - Baarn : Gooi en Sticht, 

cop. 1995. - ISBN 9030408367 

Verhalende actualisering van de grote bijbelse woorden voor mensen 

van nu, voor de lezer het overwegen waard, en voor wie - gewijd en/of 

toegewijd - voorgaat in de verkondiging een mogelijke inspiratiebron 

Lt   70 

Van toen en thans : zondagse woorden voor doordeweekse mensen : 

preken en voorbeden : jaar B / Cees Remmers. - Baarn : Gooi en Sticht, 

cop. 1996. - ISBN 903040874X 

Verhalende actualisering van de grote bijbelse woorden voor mensen 

van nu, voor de lezer het overwegen waard, en voor wie - gewijd en/of 

toegewijd - voorgaat in de verkondiging een mogelijke inspiratiebron 

Lt   71 

Van toen en thans : zondagse woorden voor doordeweekse mensen : 

preken en voorbeden : jaar C / Cees Remmers. - Baarn : Gooi en Sticht, 

cop. 1997. - ISBN 9030409215 

Verhalende actualisering van de grote bijbelse woorden voor mensen 

van nu, voor de lezer het overwegen waard, en voor wie - gewijd en/of 

toegewijd - voorgaat in de verkondiging een mogelijke inspiratiebron 

Lt   72 

Kerstmis Anno-Nu : eigentijds geloven in het kind / Joke Forceville-van 

Rossum. - Baarn : Gooi en Sticht, cop. 1994. - ISBN 9030407565 

Alle personages uit het kerstverhaal doen hun zegje. Samen maken ze 

duidelijk dat Kerstmis van alle tijden is. Ook te gebruiken voor een 

gezinsviering 

Lt   73 

Directorium over volksvroomheid en liturgie : Liturgische documentatie 

: bijlage bij het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie II / Joke 

Forceville-van Rossum. - [S.l.] : Beleidssector liturgie van de Nederlandse  

Bisschoppenconferentie/RK Instelling NRL, cop. 2003. - ISSN 1571-7038 

Hoofdlijnen in de geschiedenis, het leergezag en de theologie. 

Richtlijnen voor een harmonisatie van volksvroomheid en liturgie 

Lt   74 

Het verhaal gaat ... : 6. De verhalen van Lucas en Johannes / Nico ter 

Linden. - [S.l.] : Balans, cop. 2003. - ISBN 9050184979 

 Verhalen uit het Nieuwe Testament geplaatst in deze tijd 
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  Lt 75 

Marcus de vertolker vertolkt / Gijs Bouwman. - Apeldoorn [etc.] : Altiora, 

cop. 1984. - ISBN 9031706094 

 Liturgische perikopen van het B-jaar ten dienste van de verkondiging 

Lt 76 

Ik zing het morgenrood wakker : bidden en vieren met groot en klein / 

Gerard van Holstein. - Hilversum : Gooi&Sticht, cop. 1991. - ISBN 

9030406003 

Uitgewerkte vieringen voor kinderen, maar ook voor jongeren en 

volwassenen, die zich willen verdiepen in hun geloof of samen willen 

bidden…. 

Lt 77 

Als in een zee van licht : leren, spelen en vieren met klein en groot in de 

veertigdagentijd, de Goede Week en met Pasen / Gerard van Holstein. -  

Hilversum : Gooi&Sticht, cop. 1989. - ISBN 901491075 

Catechese en uitgewerkte vieringen voor kinderen, maar ook voor 

jongeren en volwassenen, die zich willen verdiepen in hun geloof of 

samen willen bidden rond de vastentijd tot en met Pasen 

Lt 78 

Een stal van mensenliefde : spelen en vieren met klein en groot in de 

advent en de kersttijd / Gerard van Holstein. - Hilversum : Gooi&Sticht, 

cop. 1988. - ISBN 901481045 

Catechese en uitgewerkte vieringen voor kinderen, maar ook voor 

jongeren en volwassenen, die zich willen verdiepen in hun geloof of 

samen willen bidden rond de Advent tot en met Kerstmis 

Lt 79 

Vlinder je mee? : bidden en vieren met groot en klein / Gerard van 

Holstein. - Hilversum : Gooi&Sticht, z.j. 

Materiaal voor gezinsvieringen en kindernevendiensten, bouwstenen 

voor op school, thuis of in andere groeperingen, waar men biddend 

bijeen wil zijn met groot en klein samen 

Lt 82 

Niet in de herberg : verhalen, gebeden en liederen uit een twaalftal 

kerstvieringen van een oecumenische basisgroep / Jan van Opbergen [red.]. 

- Baarn : Gooi en Sticht, cop. 1995. - ISBN 9030409517 

Twaalf verschillende kerstnachtdiensten vanuit de oecumenische 

basisgroepen om de eigen creativiteit te stimuleren rond Lucas' 

woorden: Want in de herberg was geen plaats voor hen' in een andere 

vertaling namelijk 'Want in de herberg waren zij niet op de plaats' 

Lt 83 

Bevrijding vieren : gebeden, teksten en suggesties / samengest. door de 

Werkgroep voor Liturgie Heeswijk. - Heeswijk : Abdij van Berne, 1994. - 

ISBN 90-70395-62-2 

Vergeten is ballingschap, herinnering verlossing, een wijsspreuk uit de 

joodse traditie. We vieren bevrijding met het oog op de toekomst. Om 
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nu te bouwen aan een leefbare wereld, waarin ook een volgende 

generatie kan leven in vrijheid 

Lt 84 

Gaan op de weg van geloof : een pastoraal-liturgische handreiking voor 

de viering van doopsel, vormsel en eerste communie / Werkgroep voor 

Liturgie Heeswijk. - Heeswijk-Dinther : Abdij van Berne, cop. 1987 

ISBN 90-70395-12-6 

Handreiking voor pastores rond de initiatiesacramenten - doopsel, 

vormsel, eucharistie - ter voorbereiding van kinderen en volwassenen 

Lt 85 

Woorden met elkaar : teksten voor bezinning en viering / samengest. door 

Kees Harte. - Baarn : Gooi & Sticht, cop. 1992. - ISBN 90-304-0656-9 

Bloemlezing van teksten voor persoonlijke meditatie of gebruik in een 

liturgische viering 

Lt 86 

Voorgaan met lijf en leden / Andries Govaart [en] Marie Speelman. - 

Kampen : Gooi&Sticht, cop. 2006. - ISBN 9030410957 

Toerusting van voorgangers in de ruimste zin van het woord: lector, 

cantor, akoliet, pastor en musicus. Het in praktijk brengen van 

aanwezig-zijn, bekleden, zingen, bidden, zeggen, geven-en-ontvangen 

en zegenen wordt benaderd met een korte uitleg, ervaringsverhalen, 

overwegingen en oefeningen 

Lt 87 

Een weg te gaan : vieringen voor de dagen van de Goede of Stille Week / 

Ko Joosse [... et al]. - Maastricht : Midden onder U, cop. 2007. - (Werkkatern 

; 21). - ISBN 9078727013 

Toerusting van voorgangers: uitgewerkt programma met schriftuitleg, 

overweging, voorbede, liedkeuze en zegenbede van Palmzondag tot en 

met Pasen 

Lt 88 

Woorden van nabijheid : gebeden, vieringen, artikelen ten dienste van 

ziekenpastoraat / Ko Joosse [... et al]. - Maastricht : Midden onder U, cop. 

2007. - (Werkkatern ; 15) 

Toerusting van voorgangers: achtergrondartikelen rond en over de 

zieke mens, gebeden, psalmen en zegeningen, viering en verkondiging, 

ziekenzalving 

Lt 88 

Woorden van afscheid : voor avondwake, begrafenis en crematiedienst /  

Ko Joosse [... et al]. - Maastricht : Midden onder U, cop. 2007. - (Werkkatern 

; 2 ) 

Toerusting van voorgangers:  achtergronden en suggesties, 

schriftlezingen, gebeden, afscheidsriten, zegenbeden, voorleesteksten, 

muzieksuggesties 

Lt 90 

Boetevieringen / Ko Joosse [... et al]. - Maastricht : Midden onder U, cop. 

2007. - (Werkkatern ; 9) 
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Toerusting van voorgangers:  ons spiegelen aan Jezus, Licht brengen, 

Licht en schaduw in de Advent en op Goede Vrijdag om zo midden in 

het leven te staan. Met gebeden en suggesties voor overwegingen 

Lt 91 

Symbolen, de taal van kunst en liturgie / Alfred C. Bronswijk. – ’s-Graven-

hage : Boekencentrum, cop. 1987. - ISBN 9023901479 

De symboliek in kleuren, getallen, bijbelse figuren, dieren, planten of 

voorwerpen alfabetisch in groepen gerangschikt 

  Lt 92 

De Goede Week in toon, taal en teken : meditaties voor de Goede Week 

en Pasen / Franck Ploum [en] Jetje van Wijk. - Heeswijk : Abdij van Berne, 

2008 . - ISBN 9789076242996 

Een opeenvolging van teksten, beelden, gebeden en muzikale 

begeleiding voor de periode van Palmzondag tot en met Paasmorgen 

  Lt 93 

Bij Hem blijven op zijn weg : de Goede Week en Pasen vieren / 

Werkgroep Liturgie van de Gemeenschap de Hooge Berkt. - Heeswijk : Abdij 

van Berne, 2009. - ISBN 9789070395360 

Een opeenvolging van teksten, gebeden en muzikale begeleiding voor 

de periode van Palmzondag tot en met Paasmorgen 

Lt 94 

De ontdekking van het Avondmaal  / Arie-Jan Mulder. - 2e dr. 2010. -  

[S.l.] : Arie-Jan Mulder, cop. 2010. - ISBN 9789081547413 

Een spannende reis door de Bijbel : een heel persoonlijke ontmoeting 

met God in het avondmaal blijkt in alle opzichten een feest te zijn 

 

 


