
Wat geven wij ze mee 
aan het eind van groep acht?
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Een proefpakket wordt regelmatig 
gekozen om de leerlingen zelf een 

cadeau uit te laten zoeken
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“Toch is die Bijbel 

bijzonder gebleven. Hij wordt 
nooit weggegooid en blijft 

een mooie 
herinnering.”

Jo van Dorp
p.16
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Wat gaat het snel.... 

Nu al weer nadenken over het 
afscheidscadeau groep 8. Wat is dat 
snel gegaan. Zo komen ze als net geen 
peuters meer op school en zo verlaten 
ze haar al weer als (bijna) pubers. Op 
zo’n moment wil je ze wat meegeven. 
Want je moet ze weer loslaten in een 
wereld die niet altijd gemakkelijk is voor 
jonge mensen. 

Er is hen veel verteld op school. 
Verhalen, liederen, maar ook gewoon 
kennis die overgedragen is. De 
boeken waar dat in staat blijven achter. 
Als school met een identiteit wil je ze 
dan toch iets aanreiken wat daar nog 
eens op terug komt en wat richting kan 
geven in de volgende levensfasen. 

Vanuit Ichthusboekhandel reiken we 
in deze brochure u veel materiaal aan, 
waardoor elke school op haar manier 
daar een goede invulling aan kan 
geven. In deze brochure ontdekt u al 
heel veel actueel boekennieuws en 
uiteraard de befaamde “schoolbijbel”. 
Veel achtergrond van de boeken kunnen 
we u presenteren in de brochure of op 
de website  www.afscheidcadeau-
groepacht.nl Uiteraard is ook een 
proefpakket mogelijk. We denken graag 
mee. 

We nemen binnenkort contact met u op 
als school. Uiteraard mag u dat nu ook 
al met ons doen, dan is alles  weer in 
beweging gekomen. Wij zorgen er graag 
voor dat op het moment dat u afscheid 
neemt, het team iets  moois heeft om te 
geven.

We zien uit naar het contact met u!

Hartelijke groet
Ichthusboekhandel.nl  
Sanne van Leeuwen
06-37308858

26 Yeaaah brugklaspower 
 Van Agendastress tot Zomervakantie 

27 Over engelen, goden en helden

28 Plankenkoorts 
 Histo – Bijbelse helden 
 Op naar Jeruzalem 
 Visje of niet 
 Op weg naar het beloofde land

29 Triplo 
 Een boel gevoel 
 Kaarten op tafel 
 Open Kaart Spelen 
 Geheime dienst 
 Schapenkoning 

Disclaimer: Prijswijzigingen, tekst- of 
drukfouten en uitverkocht voorbehouden.
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Bijbel in Gewone Taal voor jou
De Bijbel in Gewone Taal is een vertaling van de 
Bijbel uit de brontekst, in duidelijke en begrijpelijke 
taal.

De Bijbel is een belangrijk boek, maar ook een 
moeilijk boek. Naast vele bekende en toegankelijke 
verhalen, bevat de Bijbel ook talrijke teksten die voor 
de moderne lezer moeilijk te begrijpen zijn. Bijbel-
vertalingen hanteren doorgaans een taal en stijl die 
een stuk ingewikkelder is dan wat men in kranten, 
tijdschriften en bestsellers aantreft.

De behoefte aan een Bijbel die begrijpelijk is en die 
door gebruik van gewone taal gemakkelijk leesbaar 
en toegankelijk is, is groot. 

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft dit project 
opgezet met als doel een Bijbel beschikbaar te 
stellen die leesbaar en begrijpelijk is voor een zo 

In deze Bijbel vind je de hele Bijbel, en 
daarnaast volop extra materiaal om 

zelf aan de slag te gaan met relevante 
thema’s en leuke weetjes 

over populaire bijbelse namen.

groot mogelijk lezerspubliek, een vertaling 
die alle lezers kan bedienen zonder 
bepaalde groepen op voorhand uit te 
sluiten, de Bijbel wordt dichtbij gebracht. 
Formele taal en vulgaire taal, populaire 
en kinderachtige taal worden vermeden. 
Zinnen hebben een beperkte lengte en zijn 
doorzichtig opgebouwd. De toegan-
kelijkheid van de Bijbel in Gewone Taal 
richt zich niet alleen op taalgebruik, maar 
ook op de betekenis van de tekst. De tekst moet niet alleen technisch leesbaar zijn, maar ook 
begrijpelijk. Dat vraagt niet alleen om gewone woorden en heldere zinnen, maar ook om een 
duidelijke tekststructuur en een logische samenhang. Verwijzingen naar personen en zaken moet 
dus duidelijk zijn.

De doelstelling van het project is tevens dat de vertaling altijd te verantwoorden is vanuit de 
brontekst. Bovendien zijn alle teksten voorgelegd aan de Stichting Makkelijk Lezen, die veel 
ervaring heeft met het schrijven en beoordelen van teksten voor een breed publiek.
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Belle Bijbel
De Belle Bijbel is een Bijbel in gewone 
Taal voor tienermeiden tussen de 11 en 
16 jaar. Deze uitgave van Huis van Belle 

samen met het NBG helpt hen te 
ontdekken wat er in de bijbel staat.

De Belle Bijbel staat vol met praktische 
tips die antwoord geven op de vraag: Hoe 

kan ik de bijbel lezen. De Belle 
Bijbel zoomt daarbij met name in op 

thema’s die belangrijk zijn in het leven van 
jonge meiden. Zo is er bijvoorbeeld het 

thema “body” en worden ze 
bemoedigd om in de Bijbel te zoeken naar 

antwoorden op vragen als: “Ben ik echt 
uniek”.

De Belle Bijbel is gebaseerd op de Bijbel 
in Gewone taal en uitgebreid met 100 pa-
gina’s aanvullende informatie voor jonge 

meiden. Deze bijbel bevat 
bijbelleesroosters, achtergrondinformatie.

Jongerenbijbel in Gewone Taal
De Jongerenbijbel in gewone Taal (BGT) 
is dé bijbel voor én ontwikkelt samen met 
tieners. Via panels hebben jongeren zelf 
meegedacht over de inhoud, het design 
en de vragen in de aanvullende teksten. 

Het resultaat? Een nieuwe echt praktische 
doebijbel. Een jongerenbijbel die tieners 

helpt om de tekst te lezen en ook te 
begrijpen, én misschien nog wel 

belangrijker: direct toe te passen in het 
dagelijks leven.

Opvallend nieuw zijn de vele creatieve 
opdrachten die naast de Bijbelteksten 

staan. Door te tekenen, na te denken, iets 
te doen of te bidden word je op 

verschillende manieren uitgedaagd om de 
tekst dichter bij je eigen leven te brengen. 

Je kunt er aantekeningen in maken, je 
kunt bijbel journaling doen en je kunt hem 

ook gewoon lezen als je dat wil.
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Nieuwe Bijbelvertaling

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is sinds het uitkomen in 2004 
de meest gelezen vertaling in het Nederlandse taalgebied. En 
in 2016 is deze Bijbel zelfs verkozen als belangrijkste boek van 
Nederland. De NBV is een directe vertaling van de bijbelse 
bronteksten. Alle elementen uit de bijbelse teksten zijn op een 
zorgvuldige en betrouwbare manier in de vertaling verwerkt. 
Ook benut de NBV de volle rijkdom van de Nederlandse taal 
om het bijzondere karakter van de Bijbel tot uitdrukking te 
brengen. Kenmerkend voor deze vertaling is de manier waarop 
de eigen stijl en het karakter van de verschillende bijbel-
boeken zichtbaar wordt. Zo is de poëzie uit de bronteksten 
(bijvoorbeeld Psalmen en Hooglied) zo goed mogelijk omgezet 
in Nederlandse poëzie. De tekst blijft zo dicht mogelijk bij de 
brontekst, maar klinkt als poëzie.

De vertaalmethode van De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) ken-
merkt zich door de woorden ‘brontekstgetrouw’ en ‘doeltaalge-
richt’. In de eerste plaats is de brontekst het uitgangspunt voor 

de NBV. De NBV is niet brontaalgetrouw, zoals letterlijke 
vertalingen vaak wel zijn. Je kunt dan bijvoorbeeld de woordvolgorde van het Hebreeuws zo terug-
vinden in het Nederlands. In de NBV zijn de gewone taaleigenaardigheden van de bron-
talen opgegaan in taaleigenaardigheden van het Nederlands. Maar de speciale kenmerken van de 
tekst, de eigen stijl en het genre, maar ook eventuele stilistische onvolkomenheden van de bron-
tekst worden gerespecteerd. Een tekst is verder een samenhangend geheel en geen verzameling 
van losse woordjes of zinnen. De context bepaalt de betekenis van woorden. De macrostructuur 
van een tekst speelt daarom een grote rol bij het vertalen.

In de tweede plaats hebben de vertalers van de NBV er zoveel mogelijk naar gestreefd aan te 
sluiten bij de normen en mogelijkheden van de doeltaal. De NBV is bestemd om door een Neder-
landstalig publiek gehoord, gelezen en vooral begrepen te worden. De toegankelijkheid van de 
tekst mag niet belemmerd worden door de vreemdheid van het taalgebruik. De vertaling moet 
gesteld zijn in hedendaags natuurlijk Nederlands. Daarom worden in de vertaling alle mogelijk-
heden van de doeltaal gebruikt om de kenmerken van de brontekst weer te geven. Voor een 
evenwichtige beslissing moet rekening gehouden worden met taalkenmerken en tekstkenmerken.

De vertalers hebben geput uit de volle breedte van de Nederlandse taal, zoals die wordt 
geschreven in het Nederland en Vlaanderen van de laatste decennia van de twintigste, en de 
eerste jaren van de eenentwintigste eeuw. Nadrukkelijk modieus en archaïsch Nederlands is 
daarbij vermeden. Traditionele bijbelse termen en begrippen zijn gebruikt voorzover ze geen extra 
barrières opwerpen voor lezers die niet vertrouwd zijn met oudere bijbelvertalingen. Het lezen van 
De Nieuwe Bijbelvertaling vergt van de lezer een zekere mate van geoefendheid in de 
Nederlandse taal, maar veronderstelt geen kennis van de taal van bestaande bijbelvertalingen.

De NBV huisbijbel is de meest gebruikte editie binnen veel kerken.
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Jongerenbijbel (Nieuwe Bijbelvertaling)
De Jongerenbijbel NBV (Nieuwe Bijbelvertaling) is een 
uitstekend hulpmiddel voor jonge mensen om de bijbel beter te 
begrijpen. De bijbeltekst is op elke pagina aangevuld met korte 
toelichting, tekstverwijzingen en achtergronden. Een jongeren-
bijbel helpt je door de eerste vragen die je bij een tekst kan 
hebben heen en biedt veel gelegenheid om de bijbel daardoor 
beter te begrijpen en gemakkelijker te lezen. Inmiddels zijn er 
dan ook ruim 150.000 exemplaren verkocht. 

De NBV Jongerenbijbel is de tekst van De Nieuwe Bijbel-
vertaling verrijkt met kanttekeningen, inleidingen, themapagina’s 
en illustraties. Een uitgave die jou wil helpen de bijbel (nog beter) 
te begrijpen en toe te passen in je dagelijks leven. Deze bijbel 
voor jongeren is ontstaan uit een samenwerkingsproject van het 
Nederlands Bijbelgenootschap en de EO.

Mijn wereldbijbel
Mijn wereld Bijbel is de Nieuwe Bijbelvertaling waaraan speciale ka-
ternen zijn toegevoegd, zowel voor- als achterin. Daarin vind je leuke 
informatie en handige zoektips, die je kunnen helpen bij het ontdek-
ken van de wereld van de Bijbel.

Bij het lezen van de Bijbel neem je ook je eigen leven mee: je vra-
gen, je levensverhaal. Als je de teksten leest of er met anderen over 
praat, ontdek je wat de Bijbel je te zeggen heeft, in jouw wereld nu. 
Lezen in de Bijbel geeft, net als geloven, een steuntje in de rug. De 
Bijbel zet je aan het denken en maakt dat je in gesprek raakt met 
anderen, met God. Daarom is ook deze schoolbijbel een boek voor 
het leven.

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 
met deuterocanonieke boeken

Nieuwe Bijbelvertaling 
dundrukeditie

Let op: Beperkt voorradig
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Herziene Statenvertaling
Enkele vragen en antwoorden met betrekking tot de Herziene Statenvertaling:

Waarom een Herziene Statenvertaling?
Wie een betrouwbare Nederlandse Bijbelvertaling zoekt, die zo dicht mogelijk aansluit bij de 
grondtekst, kiest voor de Statenvertaling. De eerste druk daarvan is al in 1637 verschenen. In de 
loop der eeuwen is er in de Nederlandse taal bijzonder veel veranderd en voor vele mensen, met 
name jongeren, is de Statenbijbel niet goed meer leesbaar, omdat de taal ervan moeilijk te 
begrijpen is. Daarom verschijnt er op D.V. 4 december 2010 een Herziening van de 
Statenvertaling.

Wat wordt bedoeld met het begrip ‘herziene’?
‘Hertalen’ en ‘herzien’ zijn twee verschillende begrippen. Het gebeurt nog wel eens dat werken van 
oude schrijvers worden hertaald. Dan worden verouderde woorden en uitdrukkingen vervangen 
door meer hedendaagse woorden en begrippen, zodat het betreffende boek beter toegankelijk is. 
Een vertaling uit 1637 kun je niet zomaar gaan hertalen. En dat kan al helemaal niet zonder daar 
de grondtekst naast te leggen. We hebben immers niet alleen te maken met veranderde taal. Er is 
tegenwoordig ook veel meer bekend over grondtaal en grondtekst. We doen daarom geen recht 
aan de bedoeling van de Statenvertalers, als we enkel en alleen wat verouderde woorden 
vervangen.

Waarom wijkt de Herziene Statenvertaling soms af van de Statenvertaling?
Een andere keuze dan de Statenvertaling kan verschillende redenen hebben. Het kan zijn dat een 
bepaald woord in de Statenvertaling tegenwoordig een andere betekenis of gevoelswaarde heeft. 
Op het gebied van de grondtalen zijn de laatste eeuwen vele belangwekkende nieuwe 
ontdekkingen zijn gedaan. Daarbij is veel nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Dat kan ook 
een reden zijn om van de Statenvertaling af te wijken. Meer dan eens verkiest de Herziene 
Statenvertaling overigens een lezing die ook in de Kanttekeningen van de Statenvertaling 
genoemd wordt.

Is de HSV niet gewoon een nieuwe vertaling?
Nee, dat is absoluut de bedoeling niet, al wordt dat wel 
eens gesuggereerd. De Herziene Statenvertaling is niets 
meer en niets minder dan een restauratie van de Staten-
vertaling. De oorspronkelijke interpretatie en bedoelingen 
van de Statenvertalers blijven zo veel mogelijk gehand-
haafd.

Wat is het verschil met de Nieuwe Bijbelvertaling?
De Herziene Statenvertaling is een herziening van een 
bestaande vertaling, de Statenvertaling, en de Nieuwe 
Bijbelvertaling is een nieuwe vertaling, met andere 
uitgangspunten dan de Herziene Statenvertaling. Bij de 
Herziene Statenvertaling blijft altijd de Statenvertaling in de 
vertaling doorklinken.

Op welke grondtekst is de Herziene Statenvertaling 
gebaseerd?
De Herziene Statenvertaling volgt de grondtekst die de 
Statenvertalers gebruikten, de zogenaamde Textus 
Receptus.
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Jongerenbijbel (Herziene Statenvertaling)
De HSV Jongerenbijbel is een bijzondere uitgave met een uitge-
breide inleiding met leestips, een bijbelleesrooster, inleidingen bij 
elk Bijbelboek én afzonderlijke behandeling van geloofs- of 
praktische thema’s. Dit alles vanuit de achtergrond en perspectief 
van de Herziene Statenvertaling

De HSV Jongerenbijbel bevat de complete bijbeltekst van de Her-
ziene Statenvertaling, met heel veel extra’s voor jongeren. Enkele 
honderden stukjes met uitleg, verwerking en verdieping, die hen 
handvatten geven om de Bijbel beter te begrijpen. In ieder 
Bijbelboek een of meerdere landkaartjes en illustraties. En tiental-
len kleurenfoto’s. De complete Heidelbergse Catechismus is 
achterin opgenomen.
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Het Boek
Het Boek is een bijzondere vertaling van de bijbel. Dat betekent dat de oorspronkelijke bijbel-

tekst niet zozeer letterlijk vertaald is, maar dat vooral gekeken is naar de uitleg of de bedoeling 
van de brontekst. Dat noem je een parafrasevertaling.

Voor veel mensen is “Het Boek” een goed begin van starten met bijbellezen. We zien dat bij-
voorbeeld veel jongeren deze bijbel gebruiken. Hij is er in verschillende formaten en 

uitvoeringen. 

Bijzonder is de uitvoering van het Boek die “Het Nieuwe Leven” heet. Dit is een praktische 
gerichte studiebijbel, gebaseerd op de Life Application bible. Daarin worden de Woorden zoals 

Christus die letterlijk gezegd heeft, in rood afgedrukt.

De Bijbel, het Boek is in 2008 geheel herzien en aangepast aan de thans geldende spelling. 
Sinds 1987 zijn meer dan 1 miljoen exemplaren uitgeleverd van het Boek.
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Basisbijbel
De Basisbijbel is een Nederlandse bijbel in gemakkelijk 
leesbare taal, met veel aandacht voor een zo letterlijk 
mogelijke actuele vertaling. 

Kenmerk van de Basisbijbel is de leesbare taal. Deze bijbel 
is bedoeld voor iedereen die de bijbel graag beter wil 
begrijpen en is daarmee ook geschikt voor beginnende 
bijbellezers. De tekst is gebaseerd op de Statenvertaling en 
is dus niet rechtstreeks vertaald uit de oorspronkelijke talen.

Deze vertaling is gemaakt door een moeder die de bijbel 
graag wilde voorlezen aan haar kinderen. Wel had ze 
moeite met de lange zinnen en de woordkeus zoals bijv. 
in de Statenvertaling. Door die consequent aan te pakken 
en te hertalen ontstond de Basisbijbel. Het resultaat is een 
bijbel die heel goed leesbaar is. Door de aansluiting op de 
grondtekst is veel aandacht besteed aan de oorspronkelijke 
betekenis van woorden.

Hij werd aanvankelijk in het voorjaar van 2013 op internet 
gepubliceerd door stichting BasisBijbel als e-boek. Gezien 
de belangstelling en de vraag is toen besloten tot een 
papieren uitgave.

Door korte zinnen en eenvoudige woorden is de BasisBijbel 
een erg makkelijk leesbare Bijbel. Daarom is deze Bijbel 
eenvoudiger te lezen voor mensen die bijvoorbeeld 
dyslectisch zijn. Met het oog op deze doelgroep is er 
gekozen voor een schreefloos lettertype.

De BasisBijbel is geschreven 
in eenvoudig Nederlands en 

gebaseerd op de 
vertrouwde editie van de 

Statenvertaling.
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Bijbel met uitleg Statenvertaling

Meer dan 100 mensen uit de gereformeerde 
gezindte werken aan dit grote en unieke project.
Er is een stuurgroep, een niveuacommissie die 
de tekst op leesbaarheid beoordeelt, een t
aalcommissie die de literaire kwaliteit bewaakt. 
Tenslotte is er de eindredactie, die zorgt voor de 
inhoudelijke en theologische toetsing en waakt 
voor de uniformiteit.

Wat is concreet de bedoeling? De uitlegbijbel 
is bedoeld voor mensen die er de voorkeur aan 
geven de Bijbel in de Statenvertaling te lezen. In 
deze uitgave zullen oudere woorden of moeilijke 
begrippen in de kantlijn worden toegelicht. 
Daarnaast zullen ruimhartig exegetische 
aantekeningen worden geboden. De bedoeling 
is tevens om, daar waar de gelegenheid zich 
voordoet, de relatie met de belijdenisgeschriften 
en de liturgische formulieren te leggen. Er zal 
ook uitgebreide aandacht worden gegeven aan 

historische, archeologische of aardrijkskundige achtergronden van bijbelgedeelten. Verder worden 
toelichtingen, kaartjes, schema’s, tijdbalken en tekeningen opgenomen.

De Bijbel met uitleg bevat:

* inleidingen per bijbelboek
* tekstverwijzingen
* kaartjes en illustraties
* tijdschema’s
* Psalmberijming 1773
* Heidelbergse Catechismus en andere gereformeerde belijdenisgeschriften.
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Tienerbijbel

De Tienerbijbel van Willem de Vink is speciaal gemaakt 
om tieners te helpen ontdekken wat de grote lijn is in de 

bijbel. Naast boeiende verhalen is er is een grote 
aandacht voor vormgeving

In de Tienerbijbel zit als het ware een tweede laag. Telkens licht Jezus 
op, zelfs in de symboliek die in de tekeningen verwerkt zit. Dat stimuleert 
om op zoek te gaan naar de grote lijnen en de diepere betekenissen. Dat 
verklaart ook de ondertitel: het mysterie onthuld.

Het boek bestaat uit twaalf delen. Bij het begin van elk deel wordt uitleg 
gegeven over de hoofdpersonen, locaties, de betreffende Bijbelboeken 
en de grote lijn in de vorm van een queeste. Landkaarten en portretten 
versterken de begripsvorming. Ook wordt er extra informatie aangeboden 
in kadertjes naast de tekst om verbanden en achtergronden te 
verduidelijken.

Bijbel voor jongeren
De bijbel voor Jongeren van Susan Hastings bevat een ruime selectie van 
bijbelverhalen uit het Oude en het Nieuwe Testament. Alle belangrijke en 
bekende Bijbelverhalen in een splinternieuwe editie, rijk geïllustreerd met 
foto’s en tekeningen.

Een mooie vertaling van Harriet Laurey, waarin de poëzie van de 
oorspronkelijke tekst bewaard is gebleven. Bewerking door een redactie-
raad van theologen, archeologen en onderwijskundigen.

Citaten zijn gekozen uit de Groot Nieuws Bijbel, met vermelding van hoofdstuk en vers. Daarbij 
komen ook bijbelboeken als de Psalmen, de brieven van Paulus en de Openbaring van Johannes 
aan de orde. Bijbelgedeelten die in oudere navertellingen van de bijbel vaak werden 
overgeslagen. Het gaat bij de laatstgenoemde verhalen om enkele bladzijden.

De verhalen worden sober naverteld en blijven dicht bij de bijbeltekst van de ‘Groot Nieuws Bijbel’. 
Het boek is rijk geïllustreerd met kleurenfoto’s- en tekeningen en ziet er mede daardoor 
aantrekkelijk uit. Rond de tekst van de verhalen wordt in een kleinere letter, aangevuld met 
illustraties, informatie gegeven over bepaalde zaken die in het betreffende verhaal aan de orde 
komen.

Daarnaast wordt apart een aantal 
onderwerpen, als oorlog en vrede, 
het dagelijks leven in Jezus’ tijd en de 
reizen van Paulus, verder uitgediept. 
Het boek heeft met name door deze 
achtergrondinformatie een meerwaar-
de.

Door de encyclopedische presentatie 
is deze bijbel ook geschikt voor jonge 
onderzoekertjes.
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Startbijbel (BGT)
De volledig vernieuwde Startbijbel met de teksten uit de Bijbel in Gewone Taal is volop leverbaar. 
De illustraties zijn van Irene de Goede.  De Startbijbel was al ruim twintig jaar een geliefde 
kinderbijbel die ook volwassenen aanspreekt die beginnen met bijbellezen. Voor thuis en op 
school, om in te lezen en uit voor te lezen. Nu helemaal weer bij de tijd en prachtig vormgegeven.

De Startbijbel bevat de bekende bijbelverhalen maar ook teksten die je zelden of nooit aantreft in 
bijbelselecties. Zoals teksten uit de Psalmen, Hooglied, Openbaring en de Deuterocanonieke 
boeken. Ieder bijbelboek begint met een korte inleiding.

De kleurrijke tekeningen van Irene Goede maken de uitgave extra aantrekkelijk. Deze volledig 
herziene uitgave van de Startbijbel bevat de tekst van de Bijbel in Gewone Taal, een vertaling van 
de Bijbel in duidelijke en herkenbare taal voor 
kinderen in deze leeftijd.
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Willibrord Vertaling
De vertrouwde Willibrordvertaling 1995 in 

school uitvoering met een licht herziene tekst, 
en in een nieuwe prachtige hardcover, full 
color omslag- en binnenwerkontwerp van 

Geert de Koning.

Youcat jongerenbijbel
Een team van 70 deskundigen heeft een toegankelijke Bijbel 
voor jongeren samengesteld. Elk Bijbelboek wordt kort ingeleid. 
Een uitgekiende selectie van de meest relevante teksten uit het 
Oude en Nieuwe Testament maken deze uitgave tot een 
handzame Bijbel. De Bijbelteksten – uit de Willibrordvertaling 
– zijn voorzien van uitleg en bevatten ook verwijzingen naar de 
YouCat-jongerencatechismus. Getuigenissen uit alle tijden – van 
heiligen, denkers en jongeren – laten zien hoe de Bijbel mensen 
altijd al geïnspireerd heeft. Met illustraties, kaarten en foto’s.

Met een voorwoord van paus Franciscus.

De Bijbel is een oud boek. Maar de verhalen over hoop, liefde 
en de strijd tussen goed en kwaad zijn van alle tijden!

Jeff Anderson en Mike Maddox hebben deze verhalen 
meesterlijk weergegeven in stripvorm. Met respect voor de 
bijbelse geschiedenis en een subtiel gevoel voor humor.

Leuk voor mensen die misschien niet direct zelf de Bijbel lezen, 
maar wel geïnteresseerd zijn in de verhalen. De Bijbel in strip 
laat de verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament zien als 
een doorlopende geschiedenis. De professionele uitstraling van 
de tekeningen en de eigentijdse vertaling maken dat het voor 
velen een zeer aantrekkelijke vorm is om kennis te maken met 
de verhalen van de bijbel.

Bijbel in strip
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Schoolbijbel als afscheidscadeau Basisschool
Ruim vijfenveertig jaar geleden nam ik afscheid van wat toen nog de 
lagere school met de Bijbel was. Op een avond werd je verwacht met 
je ouders en kwam er een afsluiting van een levensfase. Bij dat 
moment kreeg iedereen een stemmige zwarte schoolbijbel. Pas kwam 
ik die Bijbel weer tegen. Niet dat ik zonder zat, dat overkomt je in ons 
vak niet zo vaak. Er is altijd wel een Bijbel in de buurt. Of het nu in de 
auto is, of in huis. Toch is die Bijbel bijzonder gebleven. Hij wordt nooit 
weggegooid en blijft een mooie herinnering.

Een Bijbel als afscheidscadeau voor schoolverlaters: is dat achterhaald in deze tijd of juist uiterst 
actueel? Wat ons opvalt in de winkel in Leiden is bijvoorbeeld dat zeer regelmatig jonge studenten 
een Bijbel komen kopen. Een Statenvertaling bijvoorbeeld om de lessen kunstgeschiedenis beter 
te begrijpen. Een Engelse King James editie om de Engelse literatuurgeschiedenis te door-
gronden. Soms lijkt het alsof het Bijbelbezit afneemt in Nederland, maar je kunt niet zomaar 
zonder.....  Van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 werden meer dan 2 miljoen Bijbels verkocht..... 

Wat horen wij voor argumenten van leerkrachten, besturen en leden van 
medezeggenschapsraden van scholen waarom ze kinderen graag een schoolbijbel meegeven?

  -  We willen hen graag geestelijke bagage meegeven voor hun levensweg.
  -  We vinden de Bijbel een belangrijk cultuurdocument en daar kunnen kinderen in spiratie uit   
 putten voor keuzes en belangrijke levensmomenten.
  -  Door een Bijbel mee te geven benadrukken wij het belang voor de kinderen van een 
 christelijke levensstijl.
  -  De Bijbel is en blijft de meest betrouwbare gids voor het leven. Natuurlijk het kost geld,   
 maar het gaat wel over de kern van de manier waarop wij ons bestaan als school 
 vormgeven.
  -  Wij hebben heel veel kinderen uit andere religies op school. Het helpt hen om onze 
 samenleving en waarden beter te begrijpen.
  -  Omdat veel kinderen bij ons op school uit een kerkelijk meelevend gezin komen, krijgen  
 ze bij ons een Bijbel in een andere taal. Dat helpt hen om bijvoorbeeld beter Engels te 
 leren. Als school kiezen dan voor een Bijbel die lijkt op de Statenvertaling of de Herziene  
 Statenvertaling. 
  -  We vinden het erg lastig om een schoolbijbel te geven. We weten niet wat er gebeurd als  
 kinderen er mee thuis komen. Toch vinden we het belangrijk  omdat het waarschijnlijk de  
 enige keer zal zijn dat er een Bijbel in huis komt bij dit gezin.
  -  Bij ons krijgen kinderen in groep 7 een Bijbel, die ze twee jaar gebruiken tijdens de lessen.  
 Na afloop van hun schooltijd krijgen ze die mee als afscheidscadeau. Omdat ze er mee 
 vertrouwd zijn en ze die vaak ook weer in het vervolgonderwijs nodig hebben is dat een   
 prima oplossing.

Graag reiken we scholen opties aan om keuzes te maken. Voor veel scholen is de “schoolbijbel” 
een automatische keuze. Prima! Voor andere scholen kiest men weer uit alternatieven. Ons 
aanbod is er op gericht om een goede keuze te maken, want elke leerkracht weet dat je graag iets 
mee geeft aan leerlingen, wat ze jaren later zich nog herinneren. Als dat een Bijbel of een goed 
boek is, hebben wij in ieder geval meegewerkt aan iets moois!

Ichthusboekhandel.nl 
Jo van Dorp
Boekverkoper 
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Extra’s

Inlegvellen

Boekenleggers

Wilt u uw leerlingen een persoonlijke boodschap meegeven? Wij hebben kant en 
klare inlegvellen. Wilt u toch iets persoonlijks, bijvoorbeeld met het logo van uw 

organisastie erop, dan is dit ook mogelijk. Stuur een email naar: 
sannevanleeuwen@ichthusboekhandel.nl.

U kunt ervoor kiezen om een boekenlegger 
toe te voegen aan uw afscheidscadeau. 
Wij hebben een breed assortiment aan 

boekenleggers. 

Neem contact met ons op en wij gaan voor 
u op zoek naar een passende 

boekenlegger.
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Vrienden, vrijheid en het volgen van God
Een eigentijds 365 dagendagboek bij de Bijbel voor 

jongens vanaf 11 jaar.

Voor elke dag van het jaar is er een bijbeltekst met 
een kort, prikkelend stukje tekst over thema’s waar 

jongens dagelijks mee te maken hebben. Zo gaat het 
onder meer over vriendschap, pesten, keuzes ma-

ken, trouw, boosheid en vergeving.

Dit bijbels dagboek moedigt jongens aan iedere dag 
tijd te nemen voor God en leert hun wat het betekent 

om God te volgen.

Spiegels, smileys en stille tijd met God
Een 365 dagendagboek bij de Bijbel voor meiden 

vanaf 11 jaar.

Voor elke dag van het jaar is er een bijbeltekst 
met een kort, prikkelende stukje om te lezen. Met 

herkenbare thema’s voor meisjes zoals liefde, 
jaloezie, keuzes maken, vriendinnen, 

eenzaamheid en vergeving.

Dit bijbels dagboek biedt jonge meiden die 
opgroeien in een drukke wereld, een dagelijks 

moment van rust vinden bij God en helpt hen bij 
het leren luisteren naar zijn stem.
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Yes 
een bijbels dagboek voor jou

Hopelijk denk je YES!, als je in 
dit dagboek leest.

Elke dag gaat het over een 
klein stukje uit Matteüs, een 
bijbelboek over Jezus’ leven. 
Maar dit dagboek gaat ook 

over jou! Wat vind jij belangrijk, 
hoe leef je, en welke rol speelt 

Jezus in jouw leven?

Tof 
Dagboek voor tieners

Leven met Jezus is tof! Je 
bent bevrijd van je schuld 
en je mag in deze wereld 

liefde uitdelen. Niet 
omdat jij en ik zo goed zijn, 
maar omdat Jezus echt de 
allerbeste is! Met een korte 

Bijbeltekst en uitleg voor 
elke dag in het jaar. Grijp 
de kans aan om Jezus 

beter te leren kennen. Le-
ven met Jezus is tof!

Gaaf
Dagboek voor jongeren

De wereld waarin jij leeft, 
is een wereld vol verdriet, 

onrechtvaardigheid en pijn. 
Je hoeft maar om je heen 

te kijken om dat te zien. De 
kranten staan vol met verhalen 
over oorlogen, zinloos geweld, 
ontvoeringen en overvallen. Je 
zou er moedeloos van worden.

Toch is dat niet nodig, want er 
is een manier om in deze we-
reld een gaaf leven te leiden. 
Dit dagboek vertelt je hoe je 
kunt leven in een wereld die 

kapot is.
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Geloof je dat?

Soms is het niet makkelijk om te geloven. Iedereen heeft wel vragen, of 
het nu gaat over geloven, de kerkdienst of over moeilijke bijbel-
gedeeltes. Op momenten dat je de dingen niet helemaal meer begrijpt, 
is het mooi als je iemand naar het antwoord kunt vragen. Dit dagboek 
wil zo’n vraagbaak voor jonge menzen zijn.

Met de Heidelbergse Catechismus in de hand gaan de auteurs in dit 
dagboek in op vragen van jongeren. Vragen over twijfel en angst, maar 
ook zaken als de liefde en de trouw van God.

Top geheim

Topgeheim is een kleurrijk dagboek voor kinderen van 8 -12 jaar, over 
onderwerpen als dappere helden, bijzondere sporten, verrassingen, 
dieren, gekke gerechten en kinderen in de Bijbel. De korte 
overdenkingen brengen onderwerpen u it de Bijbel dichtbij het 
leven van alledag. Met vragen om samen over na te denken, grappige 
quizjes, gebedsonderwerpen en links naar filmpjes.

Hope rising

Meg Cannon en vriendinnen zorgen voor Inspiratie een heel jaar lang 
in Hope Rising 365. Een bijbels dagboek voor tienermeiden.

In een jaar kan er veel gebeuren. Je zult vast hoogtepunten beleven, 
maar waarschijnlijk ook dieptepunten. Of misschien gebeurt er wel iets 
wat je leven helemaal op de kop zet. Je maakt dingen mee die enorm 
opwindend zijn. Andere keren overkomt je juist iets wat je moeilijk of 
spannend vindt. ‘Hope Rising 365’ biedt voor elke dag van het jaar be-
moediging en inspiratie.

Dicht bij Jezus voor jonge tieners

Als je vrienden met je willen praten, bellen ze je op je mobieltje of 
sturen ze je een berichtje. Maar als je beste vriend, Jezus, met je wil 
praten, maakt Hij direct contact met jouw hart.

Sarah Young luisterde een jaar lang elke dag naar wat Jezus tegen 
haar zei. Wat ze hoorde, was heel eenvoudig. Het paste precies bij 
wat er in haar leven gebeurde én bij wat er in de Bijbel staat. En zo wil 
Jezus ook dagelijks met jou praten.
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Buitengewoon

Elke dag uit de Bijbel lezen - maar wel 
elke dag helemaal anders! Dat zie je in dit 

dagboek gebeuren. De ene dag lees je een 
spannend (stukje) verhaal uit de Bijbel, de 
volgende dag gaat het over een nieuwtje 
vanuit onderzoek of wetenschap en weer 
een dag later lees je een verhaal over een 

christelijke sporter. 

Door de verschillende auteurs en de 
diverse invalshoeken een zeer gevarieerd 
dagboek, helemaal geschreven voor de 
jongens van nu! Met onder andere:- De 

discipline en toewijding van Daphne 
Schippers & Paulus- Je vriend zet een 
leugen over jou in de groepsapp & de 

vrienden van Job- Stelling: God zit niet te 
wachten op ons gezeur over wat we 

moeilijk vinden- Met je vriend zitten klieren 
in de klas & David en Jonathan- Wat vind 

je belangrijker: waardering of rijk zijn?

Jij bent de mooiste

Het lijkt alsof alles en iedereen tegelijk je 
aandacht vraagt, en of je voortdurend moet 

kiezen. 

Soms zou je de tijd willen hebben om even 
stil te staan, een blik in de spiegel te 

werpen en van een afstandje naar jezelf te 
kijken: wie ben ik en wie wil ik worden?

 Jij bent de mooiste! is een bijbels dagboek 
voor jonge meiden over onderwerpen uit 

hun dagelijks leven, zoals uiterlijk&innerlijk, 
eerlijkheid, seksualiteit, vriendinnen, leven 

voor God, liefde, vakantie.
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Sta op en schitter

‘Sta op en schitter’ is een eigentijds, aansprekend Bijbels dagboek voor 
tienermeiden. Het bevat voor elke dag een Bijbeltekst met overdenking 
en aansluitend gebed, onderverdeeld in 26 thema’s - van vrucht dragen 
en leren, tot moed houden en liefhebben - die tienermeiden meer leren 
over zichzelf, God en de Bijbel.
In de hoop dat ze daardoor ontdekken hoe bijzonder ze zijn, dat God 
van hen houdt zoals ze zijn en wat het inhoudt om te geloven. Maar 
vooral dat ze mogen opstaan en schitteren, zowel om te laten zien wie 
ze zelf zijn, als om Gods licht en liefde te verspreiden in de wereld om 
hen heen.

#bestofmyday

#BESTOFMYDAY is een vernieuwend en hip dagboek voor 
tienermeiden en jongens.

Wat geloof jij nu eigenlijk en wat kun jij met wat er in de Bijbel staat? 
Laurina de Visser daagt jou uit om na te denken over jouw relatie met 
God, met jezelf en met je vrienden en familie. De songteksten, verhalen 
en korte teksten maken dit boek tot het beste moment van jouw dag!

Onpeilbaar

Dagboek voor jongeren en jong volwassenen bij Genesis-Exodus, 
Psalmen en Openbaring.

In dit dagboek volgt de auteur een drietal lijnen vanuit de Bijbel: de 
geschiedenis van Jozef (vanaf Genesis 37), de eerste 11 hoofdstukken 
van Openbaring en de eerste 36 Psalmen. Van daaruit kijkt hij naar de 
tijd waarin wij leven en komt hij tot de conclusie dat Gods gedachten 
met de wereld onpeilbaar zijn.

Kom in beweging

Het dagboek bevat 366 stukjes. Elke dag bestaat uit een te lezen 
Bijbelgedeelte, een kernvers, een meditatie en een opdracht/vraag/
stelling. De Bijbelgedeelten zijn niet uitgeschreven, zodat de lezer zelf 
een Bijbelvertaling kan kiezen.

Onder andere de volgende thema’s komen in het dagboek aan bod: 
bidden, gehoorzaamheid, leven met God, wereldnieuws, geduld, 
taalgebruik, bekering, wederkomst en geld verdienen.
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Kris kras door de bijbel
De Bijbel is een soort bibliotheek van 66 boeken, vol 
met spannende verhalen, liefdesverhalen, zee-
verhalen, geschiedenis, wetenschap, noem maar op. 
Dit dagboek laat kinderen vanaf 9 jaar (met hun 
ouders) de Bijbel op een nieuwe manier ontdekken.

Hoe werkt het? Kies een genre en lees de bijbeho-
rende verhalen. Zo kom je langs verschillende 
bekende en minder bekende bijbelverhalen uit 
zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Elk 
verhaal wordt geïntroduceerd, maar de bijbeltekst zelf 
lees je in je eigen favoriete bijbel. Bij ieder 
verhaal staan verwerkingen in de vorm van 
creatieve opdrachten, proefjes, doordenkertjes, 
vragen of weetjes. Ontdek en beleef de Bijbel op een 
nieuwe manier!
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Bijbel infographics voor kids
Een boek met kleurrijke infographics over de Bijbel is 
natuurlijk verrassend en geweldig! Dit is een fantastisch 
boek voor kinderen die niet zoveel van lezen houden, 
maar wel gek zijn op weetjes en informatie!

De meest vreemde bijbelverhalen staan uitgetekend, maar 
ook de meest bijzondere personen (ooit gehoord van de 
ninja skills van Ehud?) en natuurlijk lees je informatie over 
de maat van de ark, de tabernakel en het nieuwe 
Jeruzalem.

Bagage
Tijd om in te pakken! Die volle schriften mogen mee naar 
huis. Je etui kan in je rugzak. Na de zomervakantie breekt 
er een nieuwe periode aan: de middelbare schooltijd.

Natuurlijk neem je veel herinneringen aan de basisschool-
tijd met je mee. Om ze niet te vergeten, kun je ze in dit 
afscheidsboek opschrijven. Het boek staat boordevol inspi-
rerende verhalen, mooie gedichten en leuke weetjes. Ze 
zetten je aan het denken, roepen vragen op en scherpen 
je kijk op het leven. Om mee te nemen als bagage voor 
onderweg. Jouw toekomst tegemoet.

In de Kruising
Voor jongens en meiden die gek zijn op voetbal én op Jezus! Je houdt 
van voetbal en je droomt ervan om profvoetballer te zijn. Stel je eens 
voor, jij bij zo’n grote club...! 

Dit boek staat vol met voetbalverhalen waar je van zult genieten; 
grappige, domme, verrassende en soms heftige gebeurtenissen uit het 
voetbal. De grote sterren komen allemaal aan bod: Messi, 
Cristiano Ronaldo, Neymar, Cruijff, Sneijder, Memphis Depay, en nog 
veel meer. Maar dit boek gaat niet alleen over voetbal. Het gaat ook 

over geloven in Jezus. Je zult ontdekken dat er heel veel overeen-
komsten zijn tussen achter de bal aan rennen en achter Jezus aan gaan. En de Heilige Geest wil 
jouw Coach zijn.

Van voetbal kun je veel leren; niet alleen als sporter, maar ook als opgroeiende tiener. 
Bijvoorbeeld:- Wat is mijn talent en hoe zet ik dat in?- Hoeveel heb ik ervoor over om mijn doel te 
bereiken?- Ik doe niet mee aan onrecht en oneerlijkheid- Ben ik een mopperaar of een 
bemoediger?- Door te trainen word ik een beter mensOp basis van de leukste voetbalverhalen 
leer je meer over jezelf en over Jezus. Dit boek maakt je een goede voetballer en een sterke 
christen. Met medewerking van Bert Konterman, oud-international, kampioen met Feyenoord en 
de huidige bondscoach van Oranje -18. Hij geeft in dit boek tips en adviezen over voetbaltechniek 
en mentaliteit.
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Yeaaah brugklaspower
Het enige christelijke brugklashandboek in 
Nederland, met overlevingstips, do’s and don’ts, 
interviews met concierges en leraren en 
‘bijbelboosters’ van ome Jack. En tips voor een 
lerarenverwendag!

- Met do’s & dont’s en ervaringen van 
   (ex-)  brugklassers
- Wat verandert er in je brein?
- Met brugklasquiz en bijbelroosters
- Maak een coole rap
- Voor jonges en meiden

Corien Oranje woont sinds kort weer in 
Nederland. Haar 3 jongste zoons gaan 
inmiddels naar de brugklas. De humoristische 
cartoons en strips zijn van Willeke Brouwer.

Must have voor elke brugklasser.

Van Agendastress tot Zomervakantie
Afscheid nemen in groep 8 is een bijzonder 
moment. Als aandenken aan de basisschool en 
als voorbereiding op de brugklas is er nu Van 
agendastress tot Zomervakantie - Het Grote 
Brugklasboek! Het boek bespreekt alles wat 
aankomende bruggers moeten weten op een 
positieve en humoristische manier. 

Ook is er ruimte voor bijbelse overdenkingen 
op de drempel van een nieuwe levensfase. Van 
Agendastress tot zomervakantie is een fijn boek 
voor het hele schooljaar, mede door de leuke 
cartoons, zelftestjes, interviews en verhalen van 
ex-brugklassers. 

Met bijdragen van: Liesbeth van Binsbergen, 
Titia Cnossen, Judith van Helden, Judith 
Janssen, Lize Kooistra, Robert Mazier, Hans 
Mijnders, Jeanette Molema, Rina Molenaar, 
Kirsten Niehof (red.), Romkje Nolles, Arjan van 
den Noort, Janneke van Reenen, Elbert Smelt 
en Bert Wiersema. 
De grappige cartoons zijn gemaakt door Iris 
Boter.
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Over engelen, goden en helden
Jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme zijn de vijf grote wereldreligies. In 

Engelen Goden en Helden beschrijft Janny van der Molen de belangrijkste en mooiste verhalen uit 
deze religies. Els Egeraat heeft er prachtige kleurenillustraties bij gemaakt.

Avontuurlijk en woest zijn de verhalen uit de ene religie, filosofisch en poëtisch in de ander religie. 
De overeenkomsten zijn verrassend groot tussen de godsdiensten. Het is niet alleen een heerlijk 

leesboek, maar geeft kinderen ook begrip voor een andere cultuur en hun mensen.
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Spellen

Plankenkoorts

Een leuk en leerzaam kaartspel 
waarbij je zo snel mogelijk je boe-
kenplanken vol moet krijgen met 
alle Bijbelboeken.

Ken jij ze alle Bijbelboeken al uit 
je hoofd? Maar let op, het af-
stoffen van je planken kan voor 
verrassingen zorgen!

Op naar Jeruzalem

Elk jaar reizen miljoenen toeristen 
naar Israël om dit veelzijdige land 
te verkennen. Welke verhalen 
liggen er verborgen en wat 
kunnen ze ervan terugvinden? 
In Op naar Jeruzalem ben jij die 
toerist. Je wilt in zoveel mogelijk 
plaatsen wetenswaardigheden 
verzamelen uit de hele geschie-
denis. Maar je reis is niet zonder 
problemen. Je kunt vertraging 
oplopen en dat kan je 
wetenswaardigheden kosten. 
Laat dat je niet overkomen! 

Visje of niet

Aan de hand van welbekende (en 
minder bekende) Visje-teksten 
en een achtzijdige dobbelsteen 
ontrollen zich gesprekken over 
het persoonlijk geloof van de 
spelers, hun visie op Jezus, op 
evolutie, en op de toekomst. Ook 
wordt de creativiteit van spelers 
op de proef gesteld, wat een 
welkom scheutje humor en 
verlichting in het spel brengen.

Op weg naar het beloofde land

Beleef samen met het volk Israël 
en Mozes een onvergetelijke reis 
naar het beloofde land. Een fraai 
weergegeven bordspel op stevig 
karton waarin u wordt mee-
genomen in de reis die het volk 
heeft gemaakt na de uittocht uit 
Egypte. 

Histo - Bijbels helden

Histo is een spel waarin het 
aankomt op snel en strategisch 
denken en handelen. Het volk 
Israël wordt bedreigd door de 
omliggende volken, maar gelukkig 
staan er dappere helden op om 
de vijand te verslaan. Ieder op zijn 
eigen manier redden ze het volk. 
Lukt het jou om als eerste deze 
mannen of vrouwen te verzame-
len en Gods volk te redden uit de 
benarde situatie?

Spelletjes

Leuke spelletjes met een 
bijbelse achtergrond of 
aanzet tot gesprek over 

christelijke thema’s. 
Spelletjes voor het gezin 

of de bijbelkring, een leuke 
bijbelquiz, samen of alleen 

een puzzel oplossen...

Ichthusboekhandel heeft 
een assortiment spelletjes 

en puzzels die een 
verbinding hebben met de 
bijbel en de verhalen die 

daar in staan.
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Open Kaart Spelen

Het spel ‘Open Kaart Spelen’ 
daagt uit tot persoonlijke en 
verdiepende gesprekken in je 
jeugdhonk, een weekend, een 
maaltijdgroep, een cafe of 
studentenhuis.

Thema’s die aan bod komen zijn 
o.a.:

1. Levensdoelen
2. Zekerheid
3. Toekomst
4. God

Geheime dienst

In veel landen is het gevaarlijk 
om christen te zijn en moeten ze 
in het geheim samenkomen. De 
overheid ziet ze als een grote 
bedreiging en heeft de geheime 
dienst ingeschakeld. Terwijl de 
agenten van de geheime dienst 
huiszoekingen uitvoeren, 
patrouilleren en de grens be-
waken, proberen de christenen 
bijbels te smokkelen en doen ze 
hun best het evangelie te 
verspreiden. Wie kun je 
vertrouwen? 

Schapenkoning

Het gaat dan om ravijnen, 
verleidelijke andere herders en 
talloze feesten waar een maaltijd 
voor geleverd moet worden. Zelf 
kun je schapen kopen (mits je 
zilverstukken hebt, natuurlijk), of 
het geluk hebben ze van je buren 
te ontvangen. Alles uit het spel is 
gebaseerd op bijbelse teksten en 
verhalen.

Triplo

Verhalen uit de Bijbel waarin 
Jezus de hoofdrol speelt, zijn de 
basis voor de triplo’s, de sets van 
drie. Waar Hij is, verandert er 
iets in de levens van mensen. De 
triplo’s vertellen verhalen waarin 
je vanuit de ene situatie in de 
andere komt door iets wat Jezus 
heeft gedaan.

Een boel gevoel

Of het nu grappig, ontroerend, 
gewoon of bijzonder is; vaak zijn 
gevoelens en reacties 
herkenbaar. Juist buiten de 
emoties van het moment kan 
het prettig zijn om, spelender-
wijs en in alle rust, je gevoelens 
te bespreken. Woorden geven 
je de mogelijkheid om wat zich 
vanbinnen afspeelt naar buiten te 
brengen. Het bouwt een brug van 
jezelf naar de ander.

Kaarten op tafel

Leer elkaar kennen of beter 
kennen met dit spel als ijsbreker, 
gezelschaps- of kennismakings-
spel.

Het Kaarten op Tafel-spel biedt 
de mogelijkheid om op een leuke, 
ontspannen en een beetje prik-
kelende manier met elkaar in 
gesprek te raken over jezelf, de 
ander en God. 
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Ichthusboekhandel doet meer...!

In de regio van het westen van Zuid-Holland is Ichthusboekhandel.nl actief met een 
groeiende webshop en vier winkels in de steden Alphen aan den Rijn, Den Haag, Leiden 
en Zoetermeer. Een afscheidscadeau voor groep acht is een belangrijk contactmoment 
met scholen. Maar daarnaast leveren we ook aan heel veel scholen cadeaus die met Kerst 
gegeven worden, verzorgen we materiaal voor de identiteitsgebonden vakken en dragen 
we bij aan de inrichting van schoolbibliotheken en worden boeken bij ons gekocht als blijk 
van waardering tijdens moeilijke periodes, zoals de coronatijd, of bij een afscheid. 
Ichthusboekhandel is ook de plek waar je de Nederlandse Boekenbon kan bestellen of de 
Ichthusbon, waarmee je in de winkels en de webshop terecht kunt.

Kinderboekenweek
***

Inrichting schoolbibliotheek
***

Agenda’s
***

Bijbels voor in de klas
***

Kerstpakketten
***

Kerstboekjes
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Proefpakket

Bestellen

Voordelen van een account op afscheidscadeaugroepacht.nl

Het bestellen van uw cadeaus kan op 3 verschillende manieren:

1. Online

Ga naar:
afscheidscadeaugroepacht.nl

plaats uw cadeaus in uw 
winkelmandje en maak een 
account aan. U kunt nu ook 

makkelijk uw bestelling 
volgen.

2. Email

Stuur een mail met uw 
bestelling naar:

sannevanleeuwen@
ichthusboekhandel.nl

3. Telefoon

Bel tussen 9.00 en 14.00 
naar: 0637308858

of na 14.00 naar:
079-3162081

om uw bestelling door te 
geven.

Wilt u graag de boeken inzien voordat u een bestelling plaatst? Of wilt u de kinderen een boek 
laten kiezen? Dat kan. Wij hebben een proefpakket beschikbaar*.

U kunt deze via de website, email of telefonisch reserveren. Hierbij kunt ook kiezen of u het pakket 
op uw locatie wilt laten bezorgen of dat u hem in een van de winkels komt ophalen.

Wij hebben een standaard pakket beschikbaar, maar het is ook mogelijk om zelf een pakket samen 
te stellen van maximaal 10 boeken. Dit kunt u via de website doen.

*Alleen mogelijk binnen de regio van Ichthusboekhandel.nl

* Bekijk eerder geplaatste bestellingen
* Uw bestelling makkelijk aanpassen
* Uw bestelling volgen
* De volgende keer sneller bestellen                            
* Artikelen bewaren in uw favorieten                           
* Een proefpakket bestellen



Ichthusboekhandel Zoetermeer

Dorpsstraat 74
2712 AM Zoetermeer

079-3162081
zoetermeer@ichthusboekhandel.nl

Ichthusboekhandel Den Haag

Korte Poten 42
2511 EE Den Haag

070-3800576
denhaag@ichthusboekhandel.nl

Ichthusboekhandel Alphen aan de Rijn
Pr. Hendrikstraat 145

2405 AJ Alphen aan den Rijn

0172-492560
alphen@ichthusboekhandel.nl

Ichthusboekhandel Leiden

Nieuwstraat 27
2312 KA Leiden

071-5147061
leiden@ichthusboekhandel.nl

afscheidscadeaugroepacht.nl
ichthusboekhandel.nl

Uw contactpersoon

sannevanleeuwen@ichthusboekhandel.nl

06 37308858
tussen 9.00 en 14.00 uur

© Ichthusboekhandel.nl


