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Vrouwenkalender
2015

Bonnefooi: Er bloeit iets op
Er bloeit iets op is het thema van Bonnefooi Advent 2014
Mensen kunnen open bloeien als er naar ze geluisterd
wordt en er gewerkt wordt aan mogelijkheden om het leven tot een een feest te maken. In het donker van advent worden we er op attent gemaakt dat er hoop is. Meer
informatie over Bonnefooi en het project voor Advent en
Kerst is te vinden op www.kinderdienst.nl

De vrouwenkalender 2015 is
verschenen.
Ook in 2015 kunt u weer op reis
langs mooie schilderijen met
meditatieve teksten die kunnen
verwonderen of inspireren. Een
jaar lang meegenomen worden
door vrouwelijke kunstenaars,
die hun werk ter beschikking
hebben gesteld voor deze
wekenkalender. De Nederlandse
bijdragen zijn van Corja Bekius
en Heleen de Lange.
Een mooi en betaalbaar cadeau
voor een zus, een vriendin, voor
uzelf.
Vrouwenkalender 2015 € 7,50

Op zoek naar een adventkalender?
Wij hebben ze in de aanbieding!
Zie www.kinderdienst.nl

Bonnefooi Advent-Epifanie jrg 20 nr.1 € 17,50
Posters project met cd, prijs € 15,00
Omslagen voor de liturgie 100 expl € 9,75
Uitnodigingskaartjes 10 expl € 2,50
Werkblad ‘Openbloeien’ 1 expl 1,-, vanaf 10 expl € 0,75,
vanaf 20 expl € 0,50
Volg Bonnefooi op Facebook
Stichting-kinderdienst

		

Docete

Engel met gebarsten vleugel
Een verassend geschenkboekje vol engelenverhalen. In hun
pastorale praktijk, maar ook daarbuiten kwamen de schrijfsters
diverse ‘engelen’ tegen. Hun ervaringen willen zij in deze verhalenbundel graag met u delen. Een leuk geschenkje voor de
‘engelen’ in uw eigen omgeving (vrijwilligers in kerk, zorg of
hulpverlening) maar ook geschikt ter bemoediging na een pastoraal gesprek.
Renata Barnard en Folly Hemrica
Paperback 80 pag. geïllustreerd
€ 8,50 voor aantallenkorting zie
www.docete.nl

DOCETE KERSTKAARTEN
Een kind maakt het verschil

Decemberkalender

Exclusieve kerstkaarten van hedendaagse Nederlandse kunstenaars vindt u op onze website www.docete.nl
Set van 10 enkele postkaarten (10,5x14,8cm) € 3,75
Vanaf 100 stuks kunnen wij voor u ook dubbele kaarten laten drukken met uw eigen tekst. U kunt uit ons kaartenfonds zelf een motief kiezen. Eventueel kunt u ook zelf een afbeelding aanleveren.
Voor een offerte info@docete.nl

Corja Bekius ‘Kerstnacht’
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Advent en Kerst				

www.narratio.nl

DE VERHALEN een kerstoratorium
Met de verhalen over zijn geboorte probeerden de volgelingen van Jezus te verwoorden
wat hij voor hen betekende. De belofte van een nieuw begin waarin God ons nabij zal zijn,
het geloof dat de wereld zal wentelen.
En dan zijn er onze eigen verhalen. Die van toen zijn wij. Onze ervaringen van momenten
waarop je gesterkt werd in je geloof en je hoop, zoals de spelers in de kerstverhalen. De
geboorte van Jezus krijgt pas betekenis als hun verhalen gaan samenvallen met onze
verhalen.
Verhaal 2: Maria en Elizabeth
Verteller
Maria stond op
en ging op weg, de bergen in
naar een stad in Juda,
het huis van Zacharias binnen;
daar groette zij Elizabeth.
Toen die het groeten hoorde,
bewoog het kind in haar schoot
en goede adem vervulde haar.
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Dit oratorium van Marijke de Bruijne met muziek van
o.a. Chris van Bruggen, wordt nog steeds met heel
veel zing- en luisterplezier uitgevoerd.
Narratio: ISBN 90 5263 136 0
bladmuziek € 11,50, cd € 18,Informatie over aantallen vindt u op onze website.
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Het derde nummer van het bulletin van
Vacare van 2014 heeft als thema:
de Benedictijner levensstijl.
Met aandacht voor o.a. de benedictijner
levenshouding en benedictijns
tijdmanagement.
Los nummer € 4,50,
Abonnement € 18,- per jaargang
van 4 nummers.
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Tekst: Michael Steehouder
Muziek: Chris van Bruggen - Anneke van
der Heide - Peter Rippen
Partituur € 26,50 ISBN 978 90 5263 680-1
Koorboek € 5,- (5 exemplaren en meer
€3,- per stuk)
Cd € 20,- (de cd verschijnt begin november)

Z

Sopraansolo (Elisabeth) recitatief

œ

NIEUW!

ISBN 978 90 5263 127 1, prijs € 65,00
partituur, koorboek en gemeentezang in
een map met recht om te kopieren
losse CD € 15,00

Toegankelijk oratorium in taal en muziek,
waarin de verhaallijn van Lucas 1 en 2
gevolgd wordt. Dit kerstoratorium is geschreven voor gebruik in een viering in
de kerstnacht, maar laat zich ook goed in
delen uiteenvallen voor de zondagen van
Advent. In de eerste twee hoofdstukken
van het evangelie van Lucas komen wij
drie maal een engel of engelen tegen. De
tekstschrijfster van het oratorium ziet hierin
de verbeelding van Gods eindeloze geduld
met mensen. Het oratorium is een afwisseling van bijbelgedeelten, liederen voor de
cantorij, spiegelteksten en gemeentezang.
De muziek is geschreven voor zang begeleid door piano, gitaar en (blok) fluiten. De
teksten zijn geschreven door ds. Janneke
Nijboer, de muziek is geschreven door
Margreet Pols, cantor van de Lucaskerk in
Breda.

Advent en Kerst				

Kerstspelen

Drie kerstmusicals
Waarvan ‘Een herder verdwaald’ aansluit bij de lezingen en projecten voor
de komende Advent en Kerst.
Joukje Wolthuizen en Gert van Helden
126 pag. prijs € 7,50
(Alleen leverbaar als pdf op CD)

www.narratio.nl

De altijd productieve en deskundige kerk-/parochiebladredacteur

Red@ctieservice
Behoefte aan artikelen, columns of opvullende citaten toegesneden op het kerkelijk of kalenderjaar?
Verzeker u van materiaal speciaal voor kinderen, jongeren, of
boekbesprekingen of over liturgie, kleurrijke feesten in tal van
religies, gedichten en gebeden, uitleg van symbolen et cetera.
Niet langer heimelijk passende illustraties kopieren uit boeken of bladen of downloaden van internet?
Daarvoor wordt elk kwartaal RedactieService gemaakt en
naar honderden redacties verzonden! Een boekje met alle teksten en afbeeldingen en
daarnaast een CD met dit alles zodat niets hoeft te worden overgetikt of zelf gescand!
Bruikbaar voor alle denominaties, omdat iedere redactie zelf haar keuze maakt uit deze
rijk gevulde bron met materiaal.
Voor e 95,00 per jaar krijgt u voor ieder kwartaal ruim van
tevoren het materiaal toegezonden.
Voor e 25,00 krijgt u het nummer voor oktober/november/
december 2014 inclusief CD om zelf te ervaren, wat deze
redacteur voor uw blad/nieuwsbrief/website kan betekenen.
Laat u door de praktijk overtuigen dat ook uw redactiewerk zoveel aangenamer kan
worden met de inzet van dit
bruikbare materiaal!
www.kerkblad.nl

Kerstspelen, deel 2

Drie kerstmusicals en een adventsproject
Hiermee kunnen kinderen en jongeren Kerst spelen. Het zijn eigentijdse
musicals waarin bijbelse verhalen zijn
verwerkt. Waar zijn de engelen?
De Kroon, Op zoek naar Jozef
Joukje Wolthuizen en Gert van Helden
126 pag. prijs € 7,50
(Alleen leverbaar als pdf op CD)

Kerstminimusical,
een goeie gast
Deze minimusical is geschreven met
het oog op jongeren en bedoeld om
uitgevoerd te worden voor of rond de
kerstdagen. Uitgangspunt is het evangelie van Lucas (1-2) geweest, dat op
verschillende plekken in deze musical
aan de orde komt. Een lange dialoog
tussen Lucas en zijn vriend Teofilus,
waarin Lucas hem de resultaten van
zijn onderzoek presenteert. En natuurlijk liedjes.
ISBN 978 90 5263 828 7, 44 pagina’s,
Gerard Rinsma, prijs € 9,50 Er is een
cd beschikbaar waarop deze liedjes
zijn ingezongen, de cd kost € 7,50

Gezegend onder de vrouwen
Maria, gezegend onder de vrouwen. Vereerd, bewonderd,
omstreden, bewierookt en verwaarloosd.
Maria een vrouw met vele gezichten: dienstmaagd, moeder,
maar ook koningin des hemels, al naar de Schriften vertellen,
maar ook de oude Traditie bijdraagt en uitvergroot.
In dit boekje 5 meditaties met gebeden en liedsuggesties,
een tussentijdse balans van de diverse manieren, waarop de
Schrift, de Traditie, maar ook de Kunsten haar afschilderen
en verbeelden. (Verschenen in de serie Woord op Zondag)
Sytze de Vries
Isbn: 978 90 5263 6634 € 7,50

Woord op zondag
Vanaf zondagmorgen 5 oktober zal dit programma worden uitgezonden door Radio
Bloemendaal. Dit is het resultaat van een overleg tussen de NCRV en Kerk Zonder
Grenzen.
Voor Woord op Zondag zal de zelfde uitzendtijd aangehouden worden als op radio 5:
Zondagmorgen om negen uur. Steeds meer mensen luisteren via internet: www.
radiobloemendaal.nl en inmiddels ook via de gratis te downloaden app op hun tablet.
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Theologie nieuw				

Op weg naar het onbekende
autobiografische aantekeningen
Rudolf Boon (1920-2014)
In dit boek beschrijft dr. Boon
hoe zijn levensweg is verlopen.
Wie hem hebben gevormd in de
ontplooiing van zijn persoonlijkheid. Wie hem hebben gesteund
en begeleid op zijn levenspad.
Wat hij aan anderen heeft kunnen doorgeven.
ISBN 978 90 5263 5026
240 pag. prijs € 12,50

www.narratio.nl

Hildegard van Bingen
bazuin van het levende licht, vijf visioenen
In dit boek komen de vijf facetten van Hildegards visioenen, waaraan zij haar inzichten heeft ontleend, ter sprake: de ziel, de engelen, de verschijningen van God, de heilsgeschiedenis en de
verwachting van het einde der tijden. Zoveel mogelijk is Hildegard
hierover zelf aan het woord. Door dit boek kan de visionaire kennis van Hildegard toegankelijk worden voor mensen van onze tijd.
isbn 978 90 5263 505 7, 236 pag.
prijs € 19,50 verschijnt najaar 2014
(Is eerder verschenen bij Ten Have, Baarn)

Vrouwen aan het venster
voorbeelden van vrouwelijke spiritualiteit in de late Middeleeuwen

Rita Schilling
Het leven: een ontdekkingstocht
Rudolf Boon (1920-2014)
De biografie van Rita Schilling
door haar echtgenoot Rudolf
Boon. Hoe zij als derde in een gezin van zes kinderen moet vechten voor haar ‘eigen’
plek, haar verblijf in het jappenkamp en de blijvende invloed
daarvan op de rest van haar
leven. En haar studie op latere
leeftijd.
ISBN 978 90 5263 503 3, 90 pag.
prijs € 10,00

Leven na de dood
geschiedt enkel hier

De eeuwen door hebben vrouwen onopvallend haar rol gespeeld,
achter de muren van een door mannen georganiseerde maatschappij. Soms kwam er een vrouwengestalte naar voren, wier
naam in de geschiedenis bewaard is gebleven.
Vier vrouwen komen in dit boek aan het woord: Heloïse(1101-1163),
Hildegard van Bingen(1098-1179), Clara van Assisi(1193-1253)
en Hadewijch van Brabant(midden dertiende eeuw). Hoezeer zij
onderling verschillen als persoon en wat betreft leefsituatie, haar
boodschap bevat een gemeenschappelijke kern: dat de liefde die
mensen met elkaar en God verbindt de tijd trotseert door fierheid
en zelfrespect. Voldoende reden om deze vrouwen in onze eeuw
te ‘herontdekken’!
isbn 978 90 5263 506 4, 156 pag.
prijs € 17,50 verschijnt najaar 2014
(Is eerder verschenen bij Meinema, Zoetermeer)

LICHAAM EN ZIEL: EEN MOEIZAME RELATIE
antropologische verkenningen bij de confrontatie
tussen ‘Jeruzalem’ en ‘Athene’

Als predikant heeft Henk van den
Toorn zich altijd geïnteresseerd voor,
en verdiept in de achtergronden van
de bijbelse verhalen en de bijbelse
boodschap in praktijk. Met name de
sociaal ethische aspecten ervan;
vrede en sociale gerechtigheid stonden vaak centraal in zijn preken, bijbelcursussen en leerhuizen.
In dit boek heeft hij zich vooral bezig gehouden met wat in de
bijbel zelf wordt verstaan onder leven en dood, wat verrassen
anders blijkt te zijn dan wat wij daar doorgaans onder verstaan.

Jarenlang houdt mij een tweetal vragen
intensief bezig. Vragen, die de verhouding tussen jodendom en christendom
ten diepste beroeren:
1. Hoe hebben wijsbegeerte en mystiek,
denken en gevoelen, rede en verbeelding, wetenschap en geloof met elkaar
verkeerd in jodendom en christendom?
2. Hoe heeft zich in beiden de confrontatie voltrokken tussen ‘Jeruzalem’ en
‘Athene’, tussen de getuigen van de
Schrift en de denkers van het antieke Hellas, tussen de wijsheid van
Israël en die van de volkeren?
Schijnbaar gaat ’t om vragen, waarvan de beantwoording beperkt kan
blijven tot louter historisch onderzoek. In feite signaleren beide vragen
fundamentele problemen, die momenteel in hoge mate actueel zijn.

ISBN 978 90 5263 479 1, 338 pag. € 15,00

isbn 978 90 5263 501 9, 266 pag. prijs € 19,50

Onthullingen over de onhistorische
waarheid van de bijbelse verhalen
ds. H.W. van den Toorn
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Spiritualiteit				

De ziel ontdekken
In contact met mensen met
een verstandelijke beperking
Elske Cazemier
Ik begin met een lege agenda,
een gloednieuw boekje met
onbeschreven bladzijden. Alle
dagen zijn nog oningevuld en
de pagina’s ruiken naar verse
inkt. Het is alsof het nieuwe
schooljaar begint. Het wachten is alleen nog op het rooster. Maar voor mijn nieuwe
werk krijg ik geen rooster, het
is niet zo gestructureerd en
voorspelbaar. Er zijn alleen
maar mensen, mensen met hun eigenheden en eigenaardigheden. Mijn eerste taak is hen te leren kennen. Ik heb geen idee
wat mij te wachten staat.
Elske Cazemier werkt als geestelijk verzorger voor mensen met
een verstandelijke beperking. Met vallen en opstaan ontdekt zij
wie de mensen zijn met wie ze optrekt en wat zij voor haar betekenen. Het contact met hen brengt haar ook een nieuwe kijk
op zichzelf en op de inhoud van haar werk. Op een heel nieuwe
manier ervaart zij wat het betekent om te leven.
ISBN 978 90 5263 478 4, 166 pag. prijs € 17,50

www.narratio.nl

veertigdagenkalender
Aankondiging

Een boom opzetten...
…de kalender ter voorbereiding op Pasen!

Voor de veertigdagentijd
van 2015 heeft
Joke van der Velden
weer een
40dagenkalender
gemaakt.

Een inkijkje vindt u vanaf begin december op onze website.
Een los nummer kunt u aanvragen kosten € 3,50
Vanaf 10 exemplaren € 3.25, vanaf 20 exemplaren € 3,00,
vanaf 40 exemplaren € 2,50, vanaf 100 exemplaren prijs op
aanvraag.

Vereniging voor Theologie en Maatschappij
De vereniging voor Theologie en Maatschappij geeft samen
met Narratio een serie boekjes uit over theologen en theologes
die bij hebben gedragen tot het ontstaan van een kritische en
maatschappelijk betrokken theologie. In 2014 zijn de volgende
2 boekjes verschenen.
Naar Messiaans Communisme
dr. Pieter Post
Frits Kuiper (1898 - 1974) dopers
theoloog
Naar Messiaans Communisme
gaat over een van de meest markante doopsgezinde theologen
van de twintigste eeuw: Frits Kuiper (1898-1974). Veertig jaar na
zijn dood nodigt hij nog steeds uit
om de plaats van de christelijke
gemeente in de maatschappij kritisch tegen het licht te houden.
ISBN 978 90 5263 236 0
69 pagina’s € 8,00

Kapitaal als nieuwe religie
dr. Theo Salemink
Theoloog in crisistijd Arend Th. van Leeuwen (1918-1993)
Deel 10 in deze serie!
In ‘Kapitaal als nieuwe religie’
wordt het werk en gedachtegoed
van de theoloog in crisistijd Arend
Th. Van Leeuwen beschreven.
Van Leeuwen was een meervoudige persoon, diep beïnvloed door
Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer en
Karl Marx, maar ook door de revolutionaire ontwikkelingen in de
Derde Wereld na 1945, speciaal
in Indonesië.
ISBN 978 90 5263 239 1
75 pagina’s € 8,00

Informatie over de vereniging en hun blad Ophef kunt u lezen op hun website www.vtm-web.nl
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www.docete.nl				

Kruiswegen

Nieuwe Docete Kruisweg René Rosmolen

Bij het maken van deze kruisweg in krijt
heeft René Rosmolen zich laten inspireren door verschillende moderne kunstenaars (G.Baselitz, M.Lüpertz, J.Elburg,
E.Weichman, S.Bramly, B.Rheims) en door
het bekende Isenheimer Altar van Matthias
Grünewald.
Het gaat bij deze kruisweg om de vraag:
als het lijden zich aandient in je leven en je
moeten rouwen, bijv. door verlies van een
geliefde, van werk, gezondheid, hoe draag
je dat dan zonder je zelfrespect te verliezen?
Hoe vind je een eigen weg tussen onmacht
en wilskracht? De kunstenaar heeft er voor
gekozen om naast Jezus weinig andere
personages af te beelden, dus geen historische taferelen met soldaten op Golgotha.
Nu staat de kijker oog in oog met de lijdende
Christus en vormen de veertien staties een
uitnodiging aan de kijker om het eigen lijden
onder ogen te zien en om zich te verbinden
met het lijden in de wereld. Maar tegelijk
(dat is de verborgen ‘boodschap’ van de
kruisweg) verwijst de lijdende Christus ook
naar het mysterie van Gods kracht gevende
aanwezigheid in het lijden.
René Rosmolen is theoloog en creatief
therapeut. Hij werkt als geestelijk verzorger in het psychogeriatrisch verpleeghuis
‘Lisidunahof’ in Leusden en bij de Bergkerk
in Amersfoort voor het project ‘Onder de
Vijgenboom, zin in de ouderdom. Als creatief therapeut heeft hij een eigen praktijk
voor rouw- en ziekteverwerking. Voor meer
informatie: www.renerosmolen.nl.
Boekje met 14 staties + korte teksten € 6,50
Cd-Rom met PowerPoint € 12,50
Verschijnt november 2014
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www.kerkboek.nl

DOCETE Kruiswegen

-

Kruisweg ‘Schouwen’ – Heleen de Lange (Boekje + CD-Rom) € 18,--

-

Kruisweg – Anna Troost (beelden), René Kok (teksten) € 19,--

-

Kruisweg ‘Blijf bij me’, kruisweg naar Marcus – Gerard Ursem (beelden),
Margreet Spoelstra (teksten) € 19,--

-

Kruisweg … en de boom bloeit – Anne van Buul (beelden), Janneke Nijboer
(teksten) € 19,--

-

Kruisweg ‘Voorgoed jullie mens’ – Willem Hesseling (beelden), Hans Bouma
(teksten) € 19,--

-

Kruisweg ‘Over lijden over leven’ – Leo Dortants (beelden), Marlies Huveneers
en Thur Borgers (teksten) (boekje + kaartenbox + CD-Rom) € 15,-Losse boekjes (kaartenbox) € 6,50

Docete/kerkboek is al jaren het adres voor de verspreiding van de (muziek-)
uitgaven van de internationale communiteiten van Taizé in Frankrijk en Iona
in Schotland. Naast vertaalde uitgaven in het Nederlands leveren wij de
originele uitgaven van (lied-)boeken en CD’s. Een overzicht van de uitgaven
vindt u onze websites: www.docete.nl en www.kerkboek.nl

www.docete.nl			

www.kerkboek.nl

Ruth, een verhaal van hoop
Het gelaagde verhaal van Ruth spreekt tot de verbeelding van velen.
De theoloog kunstenaar Corja Bekius heeft het verhaal
in acht schilderijen verbeeld en plaatste daarnaast korte
Bijbelteksten. In het meditatieve boekje staat voorts
enkele gedichten en teksten geschreven door Corja
Bekius en Kees Bregman.
Bij dit beeldverhaal is een werkboek verschenen met
Cd-rom (hierop een Power Point met de afbeeldingen
en teksten voor een presentatie tijdens vieringen).
In het werkboek vindt u exegetische notities, verschillende leeswijzen, liturgische bouwstenen, liederen, gedichten en praktisch werkmateriaal (bibliodrama, beeldmeditatie,
materiaal voor bezinningsdagen etc.) om in groepsverband met dit project aan de slag
te gaan.
De originele schilderijen van dit project zijn beschikbaar voor expositie in kerken of
instellingen, desgewenst met een presentatie van Corja Bekius.
Informatie: info@docete.nl of tel. 030 2936807.
Boekje met beeldverhaal 40 pag. € 6,90
Werkboek 120 pag. incl. Cd-Rom € 19,90
Set prijs (boekje + werkboek incl. Cd-Rom) € 25,--

HET LICHT SPEELT

DICHTERBIJ
DAN JE DENKT
Een adventskalender in boekvorm met
foto’s en korte overwegingen geïnspireerd door de Bijbelse traditie en het
leven van alle dag. Geschikt om je in stilte
voor te bereiden op Kerstmis. Een zinvol
geschenkboekje voor uw vrijwilligers.
Paperback 64 pag. geïllustreerd € 7,50
voor aantallen korting zie www.docete.nl

Van Pasen naar Pinksteren

Corja Bekius, Tini Brugge & Andries Govaart.
Dit najaar hebben wij de uitgave van een
nieuw multimediaal project gepland voor de
periode van Pasen naar Pinksteren.
Het project zal bestaan uit een geïllustreerde
brochure - Het licht speelt – met beelden,
gebeden, gedichten en liederen voor de tijd
van Pasen naar Pinksteren die zijn bijeengebracht voor zowel gebruik thuis als in vieringen.
De schilderijen in deze uitgave zijn van Corja
Bekius, die ook enkele gedichten schreef.
De liederen zijn geschreven door Andries
Govaart. Tini Brugge maakte voor deze periode een serie symbolische bloemschikkingen.
Bij de brochure zal een Cd-Rom met PowerPoint komen waarop de liederen en schilderingen / bloemschikkingen gecombineerd
worden. Deze Power Point kan tijdens vieringen in kerken en instellingen gebruikt worden. Tevens zal het mogelijk zijn om zelf een eigen presentatie samen te stellen met
behulp van het geleverde materiaal.
In het bijbehorende werkboek staan de werkbeschrijvingen van bloemschikkingen voor
deze periode. Ook zijn er extra teksten (gedichten) en suggesties voor vieringen in deze
periode te vinden. De liederen op de Cd-Rom en de muziek CD worden gezongen door
het duo VocaVie en een projectcantorij onder leiding van Arie Boers.
Compleet pakket: Werkboek, Cd-Rom + muziek CD en Brochure € 29,50
(introductieprijs tot 31-12-2014)
Losse brochure € 7,50 (40 pag. verschijnt november 2014)

Kaartenmapje TORA, Ruud Bartlema,
10 dubbele kaarten incl. env. € 7,50
Ook voor uw exemplaar van de nieuwe
Bijbel in gewone taal gaat u naar
www.kerkboek.nl
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KLEUROMSLAGEN VOOR
LITURGIEBOEKJES, KERKBLADEN etc.

K14 A ‘Kerstnacht
Corja Bekius

K14 C ‘Bonnefooi’,
Aart Cornelissen

K13 B ‘Engel’ ,
Ruud Bartlema

Om uw kerkelijk drukwerk op eenvoudige wijze voor weinig geld
een aantrekkelijke uitstraling te
geven, ontwikkelden wij omslagen
(A-4 plano) met passende kleurafbeeldingen die te gebruiken zijn
als omslag (A-5 gevouwen)voor
liturgieboekjes, kerkbladen en ander kerkelijk drukwerk. Op de omslagen is ruimte beschikbaar voor
een eigen tekstopdruk.
Behalve voor Kerstmis, Pasen,
Pinksteren zijn er ook omslagen
voor uitvaart, gedachtenis- en/
of doopvieringen. Een overzicht
met leverbare modellen vindt u op
onze website www.docete.nl

Voor meer omslagen:
www.docete.nl of www.kerkboek.nl

Stuur mij:

Bestelbon

.. ex.____________________________________________________
.. ex.____________________________________________________
.. ex.____________________________________________________
.. ex.____________________________________________________
.. ex. ____________________________________________________

Noteer mij voor de e-mail-nieuwsbrieven:
0 Narratio

0 kinderdienst

0 boekentafels

0 redacties

kerk/parochie/school:_________________________________________
ingevuld door:_________________________________________________

P14 B Vroeg in de morgen,
Corja Bekius

P14 A Pasen,
Heleen de Lange

postadres:_____________________________________________________
postcode/plaats:_______________________________________________
telefoon/e-mail:________________________________________________
datum:			handtekening:
Naar eigen keuze te zenden aan:
Docete/kerkboek, Ev. Meijsterlaan 54, 3533 CN Utrecht
tel. 030 2936807; fax 084 754 69 12 of verkoop@kerkboek.nl

Bestellen kan in onze webwinkel
www.narratio.nl e-mail info@narratio.nl
of telefonisch 0183-628188
Een kaartje kan ook:
Postbus 1006, 4200 CA Gorinchem

of Narratio, Postbus 1006, 4200 CA Gorinchem
tel. 0183 628188; fax 084 739 29 45 of verkoop@narratio.nl
Bij bestellingen tot € 45,- wordt 2,50 portokosten berekend

Deze bon kunt u gebruiken voor alle in deze Contact genoemde en op
de websites gevonden titels en worden u geleverd met een factuur voor
de betaling (in België bij de KBC te Mechelen)
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Uitgeverij Stichting Docete,
Internetboekhandel kerkboek,
Ev. Meijsterlaan 54, 3533 CN UTRECHT
e-mail: info@docete.nl www.docete.nl of
www.kerkboek.nl tel. 030 2936807

