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Inspiratie nodig?
Welkom bij de christelijke boekhandel



Een eerlijk maar ook bemoedigend verhaal  

over twee gebroken mensen, die op zoek zijn  

naar heling, rust en een teken van trouw.

KOKBOEKENCENTRUM 

ISBN 9789029732567

€ 22,99

Abdelkader Benali schrijft in een kort verhaal 

over de emoties die ons binden aan wie we 

zijn en wat we willen zijn.

LANNOO

ISBN 9789401483773

Een bloemrijk en treffend verhaal, over mensen die 

vallen en opstaan in hun pogingen om elkaar te 

vinden en lief te hebben.

PLATEAU

ISBN 9789058041937

€ 19,99

Een zomers nummer boordevol inspiratie,  

interviews, DIY, recepten en de nieuwste boeken 

over echt (samen) leven in vrijheid. Enjoy!

SESTRA

ISBN 9789464250213

De buitenkant zegt veel over de binnenkant. Met 

eerlijke interviews, actuele thema’s over (geloofs)

opvoeding, fijne inspiratie rondom moederschap, 

werk, relaties, plezier en meer. 

SESTRA

ISBN 9789464250220

€ 9,99

€ 9,99

€ 12,99

Een verhaal over twee vrouwen die beiden in een 

andere tijd leven. Ze staan allebei voor moeilijke keuzes. 

Bijzonder hoe deze twee verhalen samenkomen. 

SESTRA

ISBN 9789464250114

€ 21,99



Een mooi cadeauboekje vol 

 inspirerende gedachten voor moeders!

DE BANIER

ISBN 9789402907407

De beste raad in dit boekje wordt gegeven 

door Maria. Zij sprak op de bruiloft te Kana: 

‘Zo wat Hij ulieden zal zeggen, doet dat.’

DE BANIER

ISBN 9789462781719

€ 9,95

€ 9,95

Een prachtig vormgegeven cadeauboekje 

met bemoedigende Bijbelteksten, op rijm 

geschreven. Zeer geschikt voor Moederdag.

BUDDY BOOKS 

ISBN 9789087820718 

€ 9,95

Een hartverwarmende feelgoodroman over  

de keerzijde van het influencerbestaan.

KOKBOEKENCENTRUM 

ISBN 9789029732475 

€ 23,99

Avé wordt na de dood van haar moeder door haar 

vader uitgenodigd op het eiland Grimsey, IJsland. 

Ze hoopt hem te vragen waarom hij haar achterliet.

SESTRA

ISBN 9789464250022 

€ 20,00

Een krachtige historische roman en  

meeslepend verhaal van Francine Rivers, 

over staan voor wat je gelooft.

KOKBOEKENCENTRUM 

ISBN 9789029732536

€ 24,99



Lieve Mama
LIEFS VAN HILDE - KAART & KADO

Keramiek serie 

Hart schaal  € 12.95

Hartje   € 6.95

Kruisje   € 8.95

Kaartenlijn € 2.95

Kaarthouder  € 14.95

Kruis staand  € 24.95

* keramiek leverbaar in 7 kleuren

Je bent geliefd
LIEFS VAN HILDE - KAART & KADO

Glasserie

Kruis  € 24.95

Hart  € 39.95

* glas leverbaar in 5 kleuren

Kaartenlijn  € 2.95

Keramiek serie 

Hartje schaal  € 12.95

Hartje  € 6.95

Kruis staand € 24.95

Kaarthouder € 14.95

* keramiek leverbaar in 7 kleuren

Luxe invuldagboek dat ruimte biedt voor notities, 

gebeds- en dankpunten of aantekeningen bij de 

preek. Met inspirerende Bijbelteksten, quotes van 

Hannah Schuller en reflectieve vragen. 

MAJESTICALLY

EAN 7445905191171

€ 19,95

Lieve oma
LIEFS VAN HILDE - KAART & KADO

glasserie

Kruis  € 24.95

Hart  € 39.95

* glas leverbaar in 5 kleuren

Kaartenlijn  € 2.95

Keramiek serie 

Kruis staand € 24.95

Kruisje  € 8.95

Hartje schaal  € 12.95

Hartje  € 6.95

Kaarthouder € 14.95

* keramiek leverbaar in 7 kleuren



In korte, openhartige stukjes worden gedach-

ten over de zegen van het moederschap in 

Bijbels perspectief geplaatst. Ieder hoofdstuk is 

een handreiking voor de dagelijkse praktijk.

DE BANIER

ISBN 9789087187279

€ 13,95

De overtuiging dat een aan God toegewijd leven zegen 

brengt, weet de auteur over te brengen op een wijze die 

ook vandaag aanspreekt en uitdaagt.

DE BANIER

ISBN 9789087186999

€ 17,95

De Bijbel in NBV21 in een zachte, glanzende  

pasteltint – een prachtig sieraad voor de  

liefste moeders!

NEDERLANDS-VLAAMS BIJBELGENOOTSCHAP

ISBN 9789089124241

€ 52,50

€ 16,99

Voor alle dappere vrouwen die regelmatig 

compleet uitgeput tot de conclusie komen 

dat zij de wereld niet kunnen redden en Jezus’ 

liefde niet kunnen verdienen.

SESTRA

ISBN 9789464250084 

Marian van der Zwaag

Psalmen
2 GoPsalmen

2 Go
Marian van der Zwaag

Neem de tijd om God te ontmoeten in de psalmen. 
Geniet van zijn schepping en kom op adem. 

Met dit boek ga je vijftien keer op weg met een 
psalm. Aan de hand van korte vragen en creatieve 
schrijfopdrachten ga je stap voor stap van hoofd 
naar hart naar handen.

Kies zelf een mooie wandelroute en denk na over de 
bijbeltekst en de vragen, samen of alleen. 

Marian van der Zwaag is eigenaar van GoBoom – 
vernieuw, groei & bloei. Ze ontwikkelt interactieve 
beleef- en bezinroutes voor jong en oud, die de 
deelnemers een moment van rust en bezinning bieden.

9 789083 079707

ISBN 9789083079707

    Vernieuw, gr oei & bloei!     Vernieuw, gr oei & bloei! 

€ 9,95

Bevat 15 thema’s met elk een tekst uit  

de Psalmen om mee op pad te gaan. 

Geniet van de Schepping en ontmoet  

de Schepper.

GOBOOM

ISBN 97890830797707

Dicht bij God, jezelf en je gezin blijven is essentieel. 

Maar hoe doe je dat? Hoe maak je keuzes? 

En welke rol speelt gebed hierin?

PLATEAU
ISBN 9789058041944

€ 14,99

INTERACTIEF



Onderwerpen waar de vrouw van vandaag te 

maken mee heeft tegen het licht van de Bijbel 

gehouden. Van identiteit, huwelijk en kinderen tot 

gastvrijheid en generatiedenken. 

GROEN

ISBN 9789088972737

€ 20,00

Een praktisch en bezinnend boek over kleding en 

schoonheid in gebrokenheid. Met vragen om als  

vrouwengroep in gesprek te gaan.

GROEN

ISBN 9789088972928

€ 24,99

Wilma en Marieke zijn doorgegaan met het schrijven 

van bemoedigingen als vervolg op het succesvolle 

100 bemoedigingen voor moeders. 

GROEN

ISBN 9789088972188

€ 20,00

€ 14,99

Met openheid en humor neemt Annemarie ten 

Brinke de lezers in haar columns en overden-

kingen mee op een zoektocht naar balans in 

het moederschap. 

ARK MEDIA

ISBN 9789033802096

€ 24,99

De auteurs bespreken onderwerpen die er 

in de opvoeding écht toe doen. Daarnaast 

nemen ze de ontwikkeling van kinderen 

onder de loep. 

ARK MEDIA

ISBN 9789033802683 

Het verhaal van Jozef neemt je mee op reis om 

thuis te komen in jezelf. Een plek waar je jezelf 

mag zijn en waar je God mag vinden.

ARK MEDIA

ISBN 9789033802881

€ 20,00



€ 5,65

De vijf vrouwen in het geslachtsregister van Christus 

zijn bijzonder. Ze hadden een veelbewogen leven. 

Hun geschiedenissen leren je veel over hun 

vertrouwen op God.

EVERREAD

ISBN 9789066943988

In dit boek zijn meer dan 200 bijbelgedeelten omgezet 

in gebed voor kinderen. De gebeden in dit boek kun je 

nabidden of gebruiken voor je eigen gebed.

GROEN

ISBN 9789088971907

€ 14,99

€ 20,00

Een prachtig, poëtisch boek vol rake en 

hoopvolle teksten. Dit boek is een prachtig 

cadeau om te koesteren en door te geven.

KOKBOEKENCENTRUM

ISBN 9789043536349

€ 20,00

Al twee jaar lang het liefste boek  

van Nederland!

KOKBOEKENCENTRUM

ISBN 9789026623844

Bundel herinneringen van mensen die binnen de 

gereformeerde gezindte enige bekendheid hebben 

gekregen. Zij geven een persoonlijke terugblik op 

hetgeen hun moeder voor hen betekende.

DE BANIER

ISBN 9789087182618

€ 11,95



COLOFON
Alle uitgaven zijn verkrijgbaar in  

de christelijke boekhandel.

uitgever BCB, Ermelo

vormgeving Oblong grafisch ontwerp  

i.s.m. Studio eLBee

productie Quality Dots

BCB is niet aansprakelijk voor eventuele tus-

sentijdse prijswijzigingen en/of drukfouten.

contact leesenluister@bcbplein.nl

 
 Ark Media
 Buddy Books
 De Banier
 Everread Uitgevers
 GOBOOM
 Groen
 KokBoekencentrum
 MajesticAlly
 Nederlands-Vlaams  Bijbelgenootschap
 Sestra
 Lannoo
 The Grace Factory
 Plateau
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Zangeres Kinga Bán overleed in 2019 op 

37-jarige leeftijd. Muziekkenner en schrijver 

Johan Bakker schreef haar biografie en sprak 

met familieleden, medemuzikanten, vrienden 

en buren. 

ARK MEDIA

ISBN 9789033802812

€ 16,99

Een eerlijk, grappig en ontroerend boek over 

het moederschap, met handgeschreven 

teksten en veel illustraties. Een perfect cadeau 

voor elke (aanstaande) moeder.

KOKBOEKENCENTRUM

ISBN 9789043536486

€ 20,00


