
 
 
Zoek(t) u/jij een mooi cadeau voor vaderdag of is er een andere reden om iemand te 
verwennen? In deze nieuwsbrief laten we u graag een aantal van onze mooie artikelen zien. 
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Cadeau’s 
De Akker verkoopt heerlijke wijnen uit Israël. Of misschien zoekt u naar leuk cadeau’s met 
bemoedigende teksten of portemonnee’s, kaarsen of speciale mokken? 

 

  

Nieuwe Bijbel Vertaling 2021 (NBV21) 
De NBV21 is de nieuwe bijbel voor de 21e eeuw, bedoeld als 
standaardvertaling van de bijbel voor Nederland en Vlaanderen. 
Deze vertaling is de afronding van een zorgvuldig en 
gebalanceerd traject. Volgens het Nederlands Bijbel Genootschap 
was revisie nodig en waardevol, en men zag in dat het nog beter 
kon. De NBV21 heeft veel te danken aan opmerkingen van alle 
betrokken lezers. De NBV21 is daardoor niet alleen de Bijbel vóór 
de 21e eeuw, maar ook de Bijbel ván de 21e eeuw. 

 
 

 

 

 



 
 
Boek: “Meditaties voor mannen”, Boyd Bailey 
In dit boek leert Boyd Bailey mannen dagelijks stil te staan bij 
God en de Bijbel Hoe kan ik Gods  stem verstaan? Hoe word ik 
meer zoals Jezus? En wat is de invloed van mijn geloof op mijn 
relaties? Dergelijke vragen staan centraal in dit praktische 
dagboek. Elke dag bevat een Bijbeltekst, een korte meditatie, een 
gebed of vraag en bijpassende Bijbelgedeeltes. 
 
Boyd Bailey schreef dit boek speciaal voor mannen met 
onderwerpen als leiderschap, geld en gezin. Groei in je geloof en 
in je relatie met God in twee minuten per dag! 

 

Boek: “Help, ik ben een man!”, Jan Pool 
Door de vrouwenemancipatie weet de hedendaagse man 
vaak niet meer wat zijn rol is. Zijn  grootste uitdaging is 
ontdekken wat een authentieke man is. Bij deze zoektocht 
kan dit boek een grote hulp zijn. 
Authentiek man-zijn in deze tijd. Vraag jij je ook weleens af of 
je als man nu stoer moet zijn of juist soft? Dan ben je niet de 
enige! Door de vrouwenemancipatie is onze maatschappij 
ingrijpend veranderd, waardoor de hedendaagse man vaak 
niet meer weet wat zijn rol is. Zijn grootste uitdaging is 
ontdekken wat een authentieke man is. Bij deze zoektocht 
kan Help, ik ben een man! een grote hulp zijn. 
De auteur, een veelgevraagd spreker op mannendagen, 
beantwoordt op een openhartige en kwetsbare manier vragen 
als: 
-Hoe ontwikkel je een gezonde mannelijke identiteit? 
-Waarin verschillen mannen en vrouwen in hun denken? 
-Hoe is seksualiteit een plezier voor twee? 
-Wat voor vader hebben je kinderen nodig? 
-Hoe combineer je daadkracht met gevoeligheid? 
-Hoe helpt een hechte relatie met God in dit alles? 

 

Boek: “Man zijn in de 2e helft”, Henk Stoorvogel en 
Eugène Poppe 
'Man zijn in de tweede helft' van Henk Stoorvogel en Eugène Poppe 
is een boek voor mannen  over de midlifefase. Rond hun veertigste 
belanden mannen in een overgangsfase: ze bewegen zich richting 
de tweede helft van hun leven. Voor veel mannen is dit een 
verwarrende fase. Wanneer deze midlifefase niet goed doorleefd 
wordt, kan die uitlopen op een midlifecrisis. In het traject van eerste 
naar tweede helft verschuift het waardensysteem van de man: van 
prestatie naar relatie, van doen naar zijn, van nemen naar geven. 
Het boek geeft inzicht in de dynamiek die op gang komt en helpt 
mannen richting te vinden. 

Een perfect cadeau voor Vaderdag! 

 

  



 
 
 

Boek: “Dialoog, dans en duel”, Kees van Ekris 
In dit boek beschrijft Kees van Ekris hoe je de boodschap van 
de Bijbel kunt vertalen naar de concrete werkelijkheid van 
mensen in deze tijd. Steeds meer kerkgangers raken verveeld 
in de kerk. De preken dringen nauwelijks tot hoorders door. Dit 
roept de vraag op wat er mis gaat. Kees van Ekris neemt de 
lezer mee op een inspirerende reis naar de negen dimensies 
van predikantschap. Hoe kun je theologisch, contextueel en 
communicatief zo preken dat je verbinding legt tussen de 
wereld van de Bijbel en de ervaringen van de hedendaagse 
hoorder? Dit boek is niet alleen bedoeld voor predikanten, maar 
ook voor mensen die hun geloof willen delen met tijdgenoten. 

 

 

Boek: “Maria, icoon van genade”, Arnold 
Huijgen 
Het is zeldzaam dat een protestants theoloog over Maria 
schrijft. ‘Maria staat in een rij van sterke bijbelse vrouwen die 
laten zien dat de kerk niet zonder de vrouwelijke stem kan,’ 
aldus Huijgen. ‘Maria’ van Arnold Huijgen is een theologisch 
werk over de bijbelse figuur Maria en beschrijft haar vanuit 
verschillende invalshoeken. Maria is een voorbeeld van 
geloof en vertrouwen. Wie naar haar kijkt, wordt bemoedigd. 
Dit boek gaat terug naar de Bijbel om Maria opnieuw in beeld 
te krijgen als Joods meisje, moeder van de verlosser en 
moeder van de gelovigen. De traditie van de vroege kerk, de 
Reformatie en moderne literatuur helpen om Maria als icoon 
van genade te zien. Transparant tot op Gods genade werpt 
zij licht op seksualiteit, kunst, de eenheid van de kerk en op 
de toekomst van Europa als christelijk continent na de 
coronapandemie. 

  

Boek: “De jongen, de mol, de vos en het paard”, Charley Machesy 
'De jongen, de mol, de vos en het paard', vertaald door Arthur 
Japin, is een prachtig verhaal van Charlie Mackesy over 
vriendschap, liefde en jezelf zijn. ‘Wat wil jij worden als je 
groot bent?’ vroeg de mol. ‘Lief,’ zei de jongen. ‘De jongen, de 
mol, de vos en het paard’ van Charlie Mackesy is een 
moderne fabel voor jong en oud. De 100 illustraties en de 
poëtische teksten vertellen het verhaal van een bijzondere 
vriendschap, tussen de jongen en de drie dieren. De 
universele lessen die ze samen leren zijn stuk voor stuk 
levenswijsheden. De Nederlandse editie van ‘The Boy, the 
Mole, the Fox and the Horse’ is prachtig vertaald door Arthur 
Japin, waardoor de teksten nog dichterbij komen. Een 



 
 
moderne klassieker, die je kijk op het leven verandert. 
 
‘Ik hou zo veel van dit verhaal!’ – Oprah Winfrey 
‘Bijzonder troostrijk als je het even niet ziet zitten.’ – André van Duin 
 

 
Boek: “Waanzin aan het einde der aarde”, Julian Sancton 
Dit non-fictie verhaal, gebaseerd op de dagboeken en scheepsjournalen van de  
bemanningsleden van de Belgica, is zeker zo spannend als een thriller.  
In augustus 1897 begon de jonge Belgische commandant Adrien de Gerlache aan een 
driejarige expeditie aan boord van het robuuste schip de Belgica, in de hoop op roem en 
succes. Zijn bestemming was het nog niet in kaart gebrachte einde van de wereld: het ijzige 
continent Antarctica. 
Maar het voornemen van De Gerlache om de eerste te 
zijn die de geomagnetische zuidpool bereikt, was al snel 
tot mislukken gedoemd. Na een reeks kostbare 
tegenvallers zag de commandant zich gesteld tegenover 
twee ongunstige keuzemogelijkheden: terugkeren 
zonder zijn doel te hebben bereikt en zijn mannen de 
vernietigende antarctische winter besparen, of 
onbesuisd de roem najagen door de langzaam 
bevriezende wateren binnen te varen. De Gerlache 
besloot tot dat laatste. Toen de zon voor de laatste keer 
onderging in dat schitterende poollandschap, waren de 
opvarenden veroordeeld tot een eindeloze nacht die 
maandenlang zou duren. Geplaagd door een 
mysterieuze ziekte en overvallen door verveling werden 
ze in het donker langzaam maar zeker krankzinnig. 
Dit verhaal over menselijke grenzen leest als een spannende roman en het resultaat is zo 
verrassend dat zelfs de Nasa het boek bestudeert bij zijn onderzoek naar afzondering met 
het oog op toekomstige reizen naar Mars.  


