
VERSCHIJNT 23 MEI
PRAKTISCH BOEK VAN ANDRÉ DE HAAN OVER ZEGENEN
‘God werkt op allerlei manieren door mensen, maar zeker ook wanneer wij anderen zegenen’,
is de overtuiging van ds. André de Haan. In de Bijbel en in de praktijk van gemeente en pastorale 
hulpverlening heeft hij heeft de kracht herontdekt van de oeroude joodse en christelijke praktijk van 
anderen zegenen – hardop of in stilte terwijl je aan iemand denkt. 

Zijn handzame en uiterst praktische boek is binnenkort weer beschikbaar. In dit boek wordt 
zegenen ‘geëmancipeerd’ en niet voorbehouden aan ambtsdragers en voorgangers. 
• Pastoraal zorgvuldig 
• Met groot respect voor de ander 
• Schrijft niet alleen over zegenen, maar vertelt hoe de zegen letterlijk in allerlei omstandigheden 
 kan worden verwoord. 
• Werd na verschijnen vele malen herdrukt
• In samenwerking met Zegenend Helpen totaal geredigeerd
• Met gespreks- en verwerkingsvragen
• Zeker ook geschikt voor gespreks- en toerustingsgroepen
• Paperback, 118 pagina’s, € 12,90

  TEKEN IN EN BETAAL GEEN VERZENDKOSTEN
  Een exemplaar bestellen (en één of meer om ‘strategisch weg te geven’)?
  Stuur een mail met uw naam, adres en het aantal exemplaren dat u wenst naar HetBeste@ekklesia.nl 
  Boeken worden in de week van 20 mei verzonden.

Anderen over ds. André de Haan en Het beste

‘Zegenen kun je altijd en overal. Eigenlijk breng je de incarnatietheologie 
in praktijk. God komt waar wij zijn en dan gebeuren er bijzondere dingen. 
God troost je, verrijkt je met Zijn nabijheid.’ 
Woorden van André de Haan, uit de tijd dat ik met hem samenwerkte. 
Ik ben nog niemand tegen gekomen die dit eenvoudige concept
theologisch en praktisch zó toepasbaar maakt als André. Een
must read voor elke christen om zegenend in dit leven te staan. 
Maaike Schalk, Samma Supervisie

Wat goed dat dit boek opnieuw uitgegeven wordt. 
De auteur moedigt ons op een veelzijdige en
praktische manier aan om de ander het
goede van God toe te spreken. Al lezend,
word je gezegend en ga je zelf ook
(meer) zegenen.
Dr. Robert Doornenbal,
de Lichtboog, Houten

Jarenlang heb ik met 
André naar mensen 
geluisterd en hen gezegend.
We zagen hoe zegenen een
verschil maakte. Dit  boek staat
daar vol van en is ook goed te gebruiken
in groepen; het kan zo met elkaar in praktijk
worden gebracht.
Tony Kalma, trainer stichting Praagse Lente


