
Thuis in gesprek met een boek over de doorwerking van de Geest: 6 Tips 

 
Hoog CWN-gehalte 

Tony Kalma: Je eigen weg vinden: Openbloeien door Gods liefde VUUR - Ekklesia 

Tony Kalma stond aan de wieg van het kinderwerk van de CWN. Maar ook aan die van 

Zegenend Helpen en charismatisch pastoraat in Tsjechië. Ze vertelt hoe ze met vallen en 

opstaan leert dat ze er mag zijn, en vrij mag worden van ‘zo hoort het nu eenmaal’. Ze 

ontdekt dat God juist dan door haar werkt. 

Dit boek over charismatische vernieuwing – over God die mensen vernieuwt en door 

hen heen werkt – bemoedigt. Tony Kalma roept verlangen op: naar beseffen dat je er 

mag zijn; en naar op je eigen unieke manier beschikbaar zijn voor wat God door je heen 

wil doen.     

Teken in op deze ‘CWN-titel’ en ontvang het boek na verschijnen. Voor jezelf en/of geef 

een exemplaar weg en werk zo mee aan de verspreiding van dit bemoedigende, 

inspirerende en heelmakende boek dat lezers raakt en verlangen naar God wekt. 

Paperback met flappen € 17,90, circa 180 pag. Verschijnt juli-sept. Intekenprijs: € 16,50 

 

Peter Halldorff – Vol van de Geest: Hoe de Heilige Geest het dagelijks leven verrijkt ArkMedia 

Een boek over charismatische vernieuwing met diepgang, waarin veel te ontdekken valt en dat verdiept. 

De schrijver is pinkstervoorganger en ‘een van de grootste geestelijke bruggenbouwers van onze tijd’) 

gaat onder andere in gesprek met de kerkvaders. 

Op de conventie aanbevolen. Heel wat conventiegangers lieten weten hoe blij ze met dit boek waren. 

Paperback € 17,50; hardback met stofomslag € 25,00, 336 pag. 

 

Pete Greig – Hoe moet je bidden?: Een praktisch boek voor gewone mensen KokBoekencentrum 

Ik geniet van dit boek. Het spreekt me aan en motiveert me – Bert Bakker 

Eindelijk is er dan een eenvoudige gebedsgids voor gewone mensen; het boek waar ik op zat te wachten 

– ds. Nicky Gumbel 

Dit boek heeft me enorm geïnspireerd om biddend te leven – ds. Ron van der Spoel 

Paperback € 18,99, 255 pag. 

 

NIEUW Van de spreker van de voorjaarsconventie 2019  

Samuel Wells – Een Nazaret-manifest: Met God zijn Van Wijnen 

Een aansprekend en hartstochtelijk pleidooi voor een nieuwe manier van geloven en kerk-zijn. Niet 

langer vooral voor anderen werken, maar bovenal met anderen zijn: met God, met andere kerkleden en 

met mensen in je netwerk en de samenleving. 

Paperback € 24,95, 384 pag. 

Oorspronkelijke Engelstalige editie: van € 29,50 voor € 22,50. 

 

Tom Wright – HANDELINGEN voor IEDEREEN, deel 1 en deel 2 Van Wijnen 

Kruip onderweg naar Pinksteren door de Handelingen van de apostelen en laat je inspireren door hoe 

Jezus ‘handelde’ door zijn volgelingen. Tom Wright geeft bij elke 5-15 verzen uitleg. Je merkt dat je te 

maken hebt met een vooraanstaand specialist op het Nieuwe Testament, maar ook met iemand die van 

de kerk en van God houdt. Iemand die niet alleen studerend, maar ook biddend en mediterend met de 

tekst heeft geleefd en zich erdoor heeft laten aan spreken.  

Deel 1 (Han. 1-12): Paperback € 17,95, 303 pag. Deel 2: (Han 13-28) Paperback € 17,95, 303 pag. 

 

 

Bert Bakker (met Benne Holwerda) – Samenspel: Kansrijk veranderen in de kerk Ekklesia 

Echte verandering is niet gemakkelijk, zeker niet in de kerk. In deze verandernovelle loopt een gemeente 

vast. De lezer volgt de hoofdrolspelers op hun weg uit de impasse. Geholpen door een adviseur laten ze 

de vertrouwde manier van beleid maken los (dezelfde als die van de meeste kerken en 

kerkgenootschappen) en pakken verandering anders aan: als doordacht samenspel. De lezer merkt wat 

je aan veranderkundige modellen hebt als een gemeente wil (of moet) veranderen. Die modellen zijn 

beknopt in kaders beschreven, zodat ze snel geraadpleegd kunnen worden. 

'Het boek is geschikt om te bespreken als kerkenraad of als werkgroep. Het is een eye-opener voor wie 

te maken heeft met goedbedoelde maar vastgelopen veranderingen in een kerkelijke gemeenschap of 

die hoopt te voorkomen.’       dr. Theo Hettema, docent gemeenteopbouw en beleidsmedewerker pastoraat 

Paperback € 18,90, circa 200 pag. Verschijnt aug/sept. Intekenprijs € 17,50 

Bestellen? Stuur een mail naar Conventieboek@paraklesis.nl. Verzendkosten € 1,95. Vanaf € 50 portvrij. 


