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Moederdag- 
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We verlangen naar lucht, naar een seizoen waarin 

we weer tot bloei komen. In dit magazine vind je 

inspiratie voor een zomer vol bloei!

UITGEVERIJ SESTRA 
ISBN 9789492831828

Een tijdschrift dat je laat zien dat de manier waarop jij moeder 

bent, goed is! Met lekker veel persoonlijke verhalen en inkijkjes. 

UITGEVERIJ SESTRA
ISBN 9789492831866

Stel, is spiegelend, verrassend en een beetje  

ontwrichtend. Met waardering voor achtergrond  

en opvoeding en respect voor ieders eigenheid. 

UITGEVERIJ GROEN
ISBN 9789088972652

€ 9,95

€ 9,95

€ 5,99

Waar ben jij mee verbonden? 

Lees nu de nieuwe #Powerbook voor moeders,  

met eerlijke en oprechte columns en  

stille-tijd-challenge over de God van verbinding.

PLATEAU
ISBN 9789058041838

€ 14,99

Boordevol met inspiratie, verhalen, heerlijke recepten, 

columns, gratis weggeefkaarten en een prachtige pos-

ter. Met mode-ideeën, getuigenissen en doordenkertjes. 

Het magazine voor moeders door moeders.

SCHOLTEN UITGEVERIJ
ISBN 9789083114811

€ 7,95
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“Een prachtig en meeslepend verhaal over een jonge 

vrouw die grote keuzes moet maken.” – Cocky Drost

KOKBOEKENCENTRUM
ISBN 9789029730044

“Een ontroerende roman over de troostende en helende kracht 

van verhalen. Susie Finkbeiner is in rap tempo een van mijn 

favoriete schrijvers geworden!” – Lynn Austin

KOKBOEKENCENTRUM
ISBN 9789029731058

Een exotische roman over drie vrouwen die zuchten 

onder het regime van Saddam Hussein en hun leven 

riskeren om hun geliefden te beschermen. 

MOZAÏEK
ISBN 9789023960393

Fotomodel Romanna schuift het huwelijk met haar 

vriend Ferry steeds voor zich uit . Dit leidt tot een 

relatiebreuk, maar dat is niet het enige…

UITGEVERIJ MES
ISBN 9789059522701

- NA 9 MEI 2021 € 19,95 -

t/m 9 mei 

Het leven van twee jonge stellen wordt verwoest door de 

waanzin van Hitlers oorlog, maar voor altijd verbonden 

door het lot van één klein meisje.

UITGEVERIJ DEN HERTOG
ISBN 9789033130274

Het aangrijpende verhaal van domineesvrouw 

Anna Pannekoek, die in 1845 tegen haar zin 

naar Suriname emigreert.

KOKBOEKENCENTRUM
ISBN 9789029730679

€ 21,99

€ 21,99

€ 21,99

€ 22,99

€ 24,90

€ 9,95
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Glazen buisje met droog-

bloemen; kandijstick en 

Tiny Tony Chocolonely. 

Verpakt in giftbox, ook  

als brievenbusdoosje  

te gebruiken. 

BAAIJ LIGHT CARDS
Art.nr. 6550 7788.

Zakje thee; kandijstick en  

Tony Chocolonely 180 gram. 

Verpakt in giftbox, ook als 

brievenbusdoosje te  

gebruiken. 

BAAIJ LIGHT CARDS

Art.nr. 6550 7789

Verwen je (schoon)moeder  

met deze luxe bureauklapper 

met stevige standaard.  

52 sfeervolle pagina’s,  

elk met een mooie Bijbeltekst.

MAJESTICALLY
ISBN 9789493206168

Sfeervol metalen wandbord met zegentekst.  

Afmeting 30 x 42 cm, voor binnen en buiten.

MAJESTICALLY
Art.nr. 552590M-A3

Metalen wandbord met de tekst ‘Love never gives up’ uit  

1 Korintiërs 13:7. Afmeting 30 x 42 cm, voor binnen en buiten.

MAJESTICALLY
Art.nr. 552598M-A3

Speciaal voor drukke moeders! Leer bullet journalen: een 

creatieve manier om meer rust en regie in je leven te krijgen. 

Naast het inspiratieboek bevat dit pakket ook een oefenboek 

om zelf aan de slag te gaan.

GLOW
ISBN 9789490489809

€ 14,95

CD met vijf mooie liedjes van o.a. Kinga Bán 

en Gerald Troost. Met een blanco wens-

kaart voor een persoonlijke boodschap 

voor jouw allerliefste moeder!!

ECOVATA
Art.nr. 5061506113156

€ 2,95

€ 9,95

€ 12,95

€ 24,95

€ 24,95

€ 14,95
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God geeft ieder van ons Zijn zegen en dat is misschien wel 

het allermooiste geschenk dat je kunt krijgen. Een prachtig 

cadeauboek vol bemoediging, troost en inspiratie dat steeds 

herinnert aan al het goeds dat God geeft en doet.

UITGEVERIJ DE PAREL
ISBN 9789492408877

Cadeauboekje met teksten uit de Bijbel op rijm geschreven. 

Zodat je nooit zal vergeten hoe bijzonder jij bent in Gods 

ogen. Prachtig vormgegeven.

BUDDY BOOKS
ISBN 9789087820718

Prachtig cadeauboekje. Moeders met hoop zijn de krach-

tigste vrouwen ter wereld! Er is altijd meer liefde, geloof 

en hoop beschikbaar. Aangevuld met 31 meditaties.

THE GRACE FACTORY
ISBN 9789082642285

Honderdvijftig hoopvolle bemoedigingen over de psalmen, 

waarin Gods nabijheid duidelijk wordt. Alsof God door de 

woorden heen tegen je fluistert: ‘IK ben bij je.’

UITGEVERIJ DE PAREL
ISBN 9789493208216

- NA 31 MEI 2021  € 20,- - 

t/m 31 mei 

Veel volwassenen hebben dierbare herinneringen 

aan hun moeder. Elf auteurs geven een persoonlijke 

terugblik op wat hun moeder heeft betekent. 

DE BANIER
ISBN 9789087182618

Een boekje met aansprekende en inspirerende  

gedachten van Spurgeon en anderen voor moeders.

DE BANIER

ISBN 9789402907407

€ 9,50

€ 9,99

€ 9,95

€ 9,95

€ 11,95

€ 18,95
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Kabbelt je leven een beetje voort? Heb je genoeg van 

‘gemiddeld’? Shannah Kennedy en Lyndall Mitchell 

staan klaar om je te laten vlammen!

UITGEVERIJ ZILT
ISBN 9789493198029

Met openheid en humor neemt Annemarie ten Brinke de 

lezers in haar columns en overdenkingen mee op een zoek-

tocht naar balans in het moederschap.

ARK MEDIA
9789033802096 

€ 14,99

€ 20,00

Anna moet naar school, maar ze blijft liever thuis bij 

mama. Mama bedenkt een oplossing waardoor Anna 

toch naar school wil. Een warm verhaal voor peuters en 

mama’s vanaf 30 maanden.

CLAVIS UITGEVERIJ
ISBN 97809044840278

Kweken, oogsten, koken en eten zijn belangrijk voor 

Amber en Reny. In dit boek laten zij zien dat het telen 

van je eigen groente en fruit eenvoudig is en dat je 

ook uit een kleine tuin gevarieerd kan eten.

UITGEVERIJ TERRA
ISBN 9789089898562

In Staycation guide neemt travelblogger Anne de Buck 

je mee naar de leukste steden in Nederland en België 

voor een weekend escape dichtbij huis.

UITGEVERIJ TERRA
ISBN 9789089897695

€ 13,95

€ 26,99

€ 21,99
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ESTHER 
VORSTERMAN VAN OIJEN

Draag je kroon met  lef

KONINKLIJK
  KRACHTIG

Voor alle koninklijke en krachtige moeders! Esthers ontroerende 

getuigenissen laten zien hoe God gewone situaties verandert in 

buitengewone avonturen met Hem. 

GLOW
ISBN 9789490489625

Prachtige bijbel in Herziene Statenvertaling met foam omslag met 

print in paarse tinten. De bijbel heeft twee leeslinten en is 12×18 cm.

ROYAL JONGBLOED
ISBN 9789065394866

De auteur neemt je mee door de Bijbel, op zoek naar Gods roeping 

voor moeders vandaag en de verwachting die er is in Hem.

UITGEVERIJ DEN HERTOG
ISBN 9789033128950

Elke dag even stil zijn met de Schrift...  

Daarbij is dit Bijbelse dagboek een goede hulp.

DE BANIER
ISBN 9789087184612

De auteur benadrukt telkens weer dat ware wijsheid alleen 

verkrijgbaar is door een leven in de vreze des Heeren.  

Met studievragen. 

DE BANIER
ISBN 9789462785281

De auteurs helpen je in dit boek om een gezond en Bijbels 

levenspatroon te ontwikkelen in een jachtige cultuur. 

DE BANIER
ISBN 9789087180584

€ 16,95

€ 40,00

€ 14,50

€ 19,95

€ 19,95

€ 16,95Ink
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Twaalf kostbare beloften uit Psalm 23 voor elke 

vrouw. Achter in dit boek zijn studievragen opgeno-

men. Zeer geschikt voor Bijbelstudiekringen!

GRACE PUBLISHING HOUSE
ISBN 9789492234667

Laat je bemoedigen en vind kracht in 

deze 365 verfrissende en praktische korte 

overdenkingen vanuit Gods Woord!

GRACE PUBLISHING HOUSE
ISBN 9789492234384

In Een moeder naar Gods hart voorziet Elizabeth je van bemoe-

digende adviezen en praktische tips die je helpen om kinderen 

van alle leeftijden op te voeden in de kennis van de Heere.

GRACE PUBLISHING HOUSE
ISBN 9789492234513

Wilma Samyn en Marieke den Butter laten zien hoeveel  

de bijbel te zeggen heeft over de rol van de vrouw en de 

moeder in het leven van elke dag.

UITGEVERIJ GROEN
ISBN 9789088972188

     od heeft je gemaakt om zelfverzekerd, vrijmoedig en vrij te zijn – 
vrij om jezelf te zijn, vrij van de behoefte jezelf met anderen te ver- 
gelijken en vrij om in Zijn bestemming voor jouw leven te stappen.

Op basis van haar bestseller ‘De vrouw met zelfvertrouwen’ gaat 
Joyce Meyer in op de zorgen en situaties die veel vrouwen in 
hun leven ervaren – een gebrek aan zelfvertrouwen, een laag 
zelfbeeld, disfunctionele relaties – en biedt bemoediging en 
praktische wijsheid, waarmee ze vrouwen helpt om problemen in 
deze gebieden op te lossen. In de drukke, gehaaste wereld van 
vandaag kun je gemakkelijk vergeten om rust te vinden en even 
uit het leven van het moment te stappen, zodat je blijft rondlopen 
met ‘bagage’ die je ervan weerhoudt om de vrouw te zijn die 
God voor ogen had toen Hij jou schiep. Dit krachtige dagboek, 
dat met nieuwe inzichten, inspirerende quotes en praktische 
tips is uitgebreid, zal je dag voor dag helpen op je reis naar een 
zelfverzekerd leven, vol van liefde, plezier en Gods goedkeuring.

G

De boeken en preken van Joyce Meyer hebben 
miljoenen mensen geholpen bij het vinden van 
hoop en herstel door Jezus Christus. Met haar 
openhartige en gevatte stijl van communiceren, 
deelt ze haar ervaringen.

Je bent
W O N D E R L I J K

G E M A A K T

365 overdenkingen voor vrouwen 
die willen groeien in geloof en zelfvertrouwen 

ISBN 978-90-830583-1-3

9 7 8 9 0 8 3  0 5 8 3 1 3
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Een dagboek met 365 overdenkingen voor vrouwen 

die willen groeien in geloof en zelfvertrouwen.

JOYCE MEYER MINISTRIES
ISBN 9789083058313 

€ 17,95

€ 9,95

€ 17,95

€ 17,95

€ 20,00
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De auteurs helpen je om terug te gaan naar de basis van 

Gods plan voor jou; leven vanuit Gods rust en liefde in 

vrijheid en verbondenheid met Hem.

SCHOLTEN UITGEVERIJ
ISBN 9789083114828

Begin je dag positief. Voor iedere week van 

het jaar vijf korte stukjes om Gods woorden 

van leven aan jou door te geven.

SCHOLTEN UITGEVERIJ
ISBN 9789083114910

Het is een verdieping voor de vrouw, een boek om in 

te lezen, uit te leren en samen te bespreken. 

SCHOLTEN UITGEVERIJ
ISBN 9789492959003

€ 24,95

€ 15,00

€ 16,50
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