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1. Eddy de Pender: Help! Het is weer maandag - Christen zijn op je werk
Veel christenen die een baan hebben ervaren een kloof tussen het leven op het werk en
het leven in de kerk. Jammer genoeg krijg je in de kerk nauwelijks te horen hoe je als
christen met bepaalde situaties op het werk om kan gaan. Dit boek wil hèt handboek voor
de christelijke werknemer zijn! De schrijver heeft een adviesbureau en coacht bij
arbeidsproblemen. Aan de hand van voorbeelden behandelt hij onderwerpen waar veel
christenen tegenaan lopen: arbeidsperspectieven, werkdruk en stress, balans werk/privé,
grenzen, conflicten, gezagsverhoudingen, gewetensconflicten, getuigen-zijn, etcetera. Een
praktisch en diepgravend boek waar velen op zitten te wachten!
Paperback, 152 pagina's. ISBN 9058812200 €15,90 Uitgever: Buijten & Schipperheijn
(2006)

2. Mark Greene: YES! 't Is weer maandag - Christen zijn op je werkplek
Christenen met een baan brengen meer tijd op hun werk door dan waar dan ook. Mark
Greene nodigt ons uit na te denken over onze werkplek als zendingsveld. Waarom? Omdat
'een niet-christen bijna iedere vorm van evangelisatie kan 'wegdraaien' – de tv kun je
uitzetten en een traktaat kun je weggooien – maar de confrontatie met een christen die
leeft vanuit de kracht van de geest, dag in, dag uit, uur in, uur uit, crisis in, crisis uit, kan hij
niet ontlopen (...)' Dit boek wil ons toerusten om op ons werk een getuige te zijn van de
liefde van Christus - door woorden, en zeker door daden. Daarnaast geeft Greene
aanzetten voor een bijbelse ethiek op arbeid, loon en werkdruk. Ook worden onderwerpen
behandeld als prioriteiten op het gebied van werk, kerk en gezin, omgaan met
leidinggevenden, over gehoorzaamheid en gezag, en leiding geven. Een belangwekkend
boek over een onderwerp dat de laatste jaren eigenlijk te weinig aandacht heeft gekregen.
Enkele boekrecensies staan op http://www.vergadering.nu/boekgreeneyestisweermaandag.htm.
Paperback, 240 pagina’s. ISBN 906353468x €15,95 Uitgever: Medema (2006)

3. Tim Keller: Goed werk - ons dagelijks werk en Gods plan voor de wereld
In een wereld waar werk in toenemende mate onzeker en stressvol is, knagen er vaak
allerlei vragen: Waarom doe ik dit werk? Waarom is het allemaal zo moeizaam? Kan ik er
iets aan veranderen?
Tim Keller spreekt al meer dan twintig jaar intensief met studenten, werknemers en
leidinggevenden over het onderwerp werk en roeping. Zijn ervaring heeft hij neergelegd in
een boek voor iedereen, met Bijbels onderwijs over vragen als: Wat is de zin van ons werk?
Hoe kan ik nuttig werken in een omgeving waar de concurrentie moordend is en elke cent
omgedraaid moet worden? Hoe kan ik mijn gaven inzetten en wat is mijn roeping? Kan ik
mijn normen en waarden vasthouden en toch doorgroeien in mijn vak? Hoe kan ik leven
met het besef dat ik onvermijdelijk soms vuile handen maak?
Met diep inzicht en vaak verrassende adviezen laat Keller zien dat de wijsheid van de Bijbel
ons echt verder brengt als het om ons dagelijks werk gaat. De christelijke visie op werk, dat
we werken om anderen te dienen, niet onszelf, brengt evenwicht in ons werk en in ons
persoonlijk leven.
Ingenaaid, 288 pagina’s. ISBN 9789051944662 €19,95 Uitgever: Van Wijnen (2013)

4. Jan Hoek en Dirk van Schepen: Werken met zin. - Het goede nieuws voor ons dagelijks werk.
Werken met zin biedt een inspirerend perspectief op arbeid voor christenen die zoeken
naar de relevantie van het geloof voor hun dagelijks werk. Het ‘goede nieuws’ geeft zin
aan werk in het hier en nu! Wat is de zin van ons werk? Is dat alleen: brood op de
plank? Is het enige zinvolle werk dat van artsen en dominees? Dit boek biedt een
handreiking aan christenen om hun dagelijks werk te doen in het licht van het koninkrijk
van God, of we nu naar kantoor gaan of de steiger beklimmen, sluizen bedienen of voor
de klas staan. Gelovigen staan vanuit hun toewijding aan God met beide benen in de
wereld, letterlijk of figuurlijk met de voeten in de modder. Zo verbinden ze de eredienst
van de zondag met de dagelijkse dienst op de werkvloer. Achter ieder hoofdstuk zijn
gespreksvragen opgenomen, zodat het boek zich goed leent voor bespreking in een
groep.
https://www.facebook.com/WerkenMetZin
Paperback, 87 pagina’s. ISBN 9789023927518 €10,90 Uitgever: Boekencentrum (2013)
Serie: CHE Reeks
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5. Margriet Westers: Geloof en je werk
Tijd met God vinden is soms best lastig. Hoe vind je balans tussen je werk en je
geloofsleven?
Tijd met God vinden is soms best lastig. Hoe vind je balans tussen je werk en je
geloofsleven? Kun je God ontmoeten in je werk? En welk doel heeft God met jou op je
werk? Margriet Westers bespreekt praktische voorbeelden van bijbelse personen zoals
Ester, David en Marta, en inspirerende christenen zoals Benedictus en Johannes
Calvijn. Zij bieden verrassende inzichten over hoe je in je dagelijkse bezigheden God
kunt eren.
Essentials – je geloof leven. Een bijbelstudieserie voor vrouwen over dingen die ertoe
doen. De Essentials-serie inspireert vrouwen van nu om God te betrekken bij elk facet
van hun leven. Door de vele praktische voorbeelden staat de serie dicht bij het dagelijks
leven. De hoofdstukjes zijn goed te gebruiken voor persoonlijke bijbelstudie of in een
groep. Met verdiepingsvragen.
Paperback, 96 pagina’s. ISBN 9789023927426 €9,90 Uitgever: Boekencentrum (2013)

6. John Temple: God dienen op de werkplek - Christelijke business spiritualiteit
Hoe word je fulltime christen? Hoe kun je in je werk anderen op Christus wijzen?
Christelijke business spiritualiteit biedt een stevig onderbouwde christelijke visie op
werken en zakendoen. De auteur laat een Bijbels licht schijnen over zaken als
leiderschap, gedrag op het werk, stress, ambitie, rijkdom en pensioenvoorziening. Hij laat
vanuit zijn ervaringen in het bedrijfsleven zien hoe het seculiere en het christelijke
wereldbeeld kunnen botsen, en hoe je als christen hierop kunt reageren. Door de
thematische opzet en de discussievragen is het boekje ook uitermate geschikt voor
bespreking in groepen.
Paperback, 160 pagina’s. ISBN13: 9789043516112. € 17,50 Uitgever: Kok ten Have
(2009).

7. Robert Fraser: Christen@work!
Bent u een christen@work? Hebt u ernaar verlangd om meer voor God te doen in een
‘echte’ bediening? Vraagt u zich af hoe u uw geestelijke roeping kunt vervullen en schatten
in de hemel kunt verzamelen, ook al besteedt u maar weinig tijd aan kerkelijke activiteiten?
In dit boek, dat denkbeelden omverwerpt, schrijft zakenman en ondernemer Robert Fraser
aan de 97% van de christenen die niet geroepen werden voor een fulltime geestelijke
bediening, maar door God zijn bedoeld om op de werkvloer te functioneren. In praktische
alledaagse taal deelt Fraser inzichten uit zijn ervaring met zijn 250 man sterke
softwarebedrijf, waarin hij een aanhoudende opwekking en zakelijk succes beleefde tijdens
zijn ambtsperiode als CEO.
In dit boek legt Fraser een plan neer voor: - Het terugwinnen van de werkvloer - Het
opbouwen van door de Heilige Geest bekrachtigde bedrijven - Het creëren van geestelijke
oases op de werkvloer - Tien dingen die het bedrijfsleven in het Koninkrijk kan doen.
Christen@work! zit vol met inspirerend onderwijs voor iedereen met een roeping en bediening in het bedrijfsleven.
Robert Fraser richtte een e-commerce provider op voor zakelijke klanten als Xerox, Chase Manhattan Bank en
Samsung. In 2000 werd voor dit bedrijf aan Robert de Midwest Region Ernst&Young Ondernemer van het Jaar
Award toegekend. Fraser is directeur van de Joseph Company - een bediening die gewijd is aan het herstel van
een visie voor het bedrijfsleven, onderdeel van het International House of Prayer in Kansas City.
Paperback, 200 pagina’s. ISBN13: 9789079026142. €16,95 Uitgever: Shamar (2011).

8. John S. Garfield en Harold R. Eberle: Moderne Koningen - Ruimte creëren voor maatschappij
gerichte bedieningen
De roep in de Kerk om naar buiten te treden wordt steeds luider. Het percentage van
christenen dat geroepen is om binnen de muren van een kerk te dienen is maar 2%. De
andere 98%, de moderne koningen, hebben een door God gegeven roeping en opdracht om
in de maatschappij de heerschappij van Jezus en het Koninkrijk Gods te verbreiden. De
vrijheid om zich aan deze roeping te wijden is niet altijd aanwezig in de Kerk, deels vanwege
gebrek aan kennis wat hen beweegt en deels vanwege verkeerde geloofsovertuigingen. De
rollen en kenmerken die gepaard gaan met deze verschillende plaatsen van roeping worden
in dit boek belicht. Schrijvers willen de 'moderne koningen' aanvuren om uit te blinken in hun
roeping.
Paperback, 139 pagina's ISBN: 9075226713. € 12,50 Uitgever: Bread of Life, Vlissingen
(2005).
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9. Peter Tsukahira: De zaak van mijn Vader - Een andere kijk op werk en roeping
De zaak van mijn Vader zal uw inzichten over roeping en werk vernieuwen. De kerk mag
zich niet beperken tot alleen maar een wekelijkse samenkomst. De rustdag is er om
geestelijk verfrist en hernieuwd te worden - met het doel invloed te hebben op de wereld
tijdens de rest van de week! Maar de werkelijkheid is anders. Voor de buitenwereld lijkt
christen-zijn vaak saai en onaantrekkelijk. Het is tijd dat wij onze Bijbelse begrippen over
werk en roeping eens radicaal gaan heronderzoeken. Christen zakenmensen, ambtenaren
en gelovigen in allerlei beroepen, zouden een geestelijke verandering op de werkvloer
kunnen brengen. Het is Gods bedoeling dat zijn Koninkrijk invloed heeft op de hele
samenleving.
Peter Tsukahira werd geboren in Amerika en is nu inwoner van Israël. Hij en zijn vrouw Rita
en hun twee kinderen Eden en Daniel wonen op de berg Karmel in de stad Haifa. Peter is
directeur van het Or HaCarmel-centrum en één van de voorgangers van de Kehilat
HaCarmel, een Israëlische Messiaanse gemeente. Hij is verbonden aan het World Challenge International
Ministers' Fellowship opgericht door David Wilkerson en dient in het college van bestuur van de Church Growth
International, opgericht door dr. David Yonggi Cho.
Paperback, 157 pagina’s. ISBN 9789081291538 €12. Uitgever: Comite Gemeentehulp Israël, Heerhugowaard (2009)

10. Ken Costa: Carrière met God - Elke dag met zin je werk doen
Wat heeft mijn baan eigenlijk met God te maken? Dat vroeg Ken Costa zich af, topbankier
bij een grote Londense handelsbank, afgestudeerd in rechten, theologie en filosofie,
voorzitter van Alpha International, èn overtuigd christen. Is geld niet iets wat God een beetje
dubieus vindt? Kun je christen blijven in een keiharde werkomgeving? Zijn 'ambitie' en
'carriere' verenigbaar met het christelijk geloof? In dit boek geeft Costa evenwichtig en
praktisch antwoord op vragen als: - Mag je ambitieus zijn en een carrière nastreven? - Hoe
neem je moeilijke beslissingen? - Hoe houd je werk en en vrije tijd in balans? - Hoe ga je om
met stress - Wat te doen met teleurstellingen en mislukkingen? - Moet je giften geven en zo
ja, hoe dan? - Kun je ook geestelijk groeien door je werk? Costa maakt zich er niet makkelijk
van af. Zijn adviezen zijn direct toepasbaar in de praktijk en tegelijk diep gegrond in de Bijbel
en zijn relatie met Jezus. Door de praktijkverhalen van onder meer advocaten,
verpleegkundigen, ondernemers, kunstenaars, topmanagers en consultants is dit boek een
must voor elke werkende christen! Er is een aparte Handleiding voor gespreksleiders en
Werkboek bij de cursus 'Carriere met God', geschikt voor bespreking in groepen, zie www.cbmc.nl.
Paperback, 160 pagina’s. ISBN 9789077565131 €16,95 Uitgever: Alpha-cursus Nederland i.s.m. CBMC (2008)

11. Peter Schalk (Eindredactie): Je baan en je leven - Christen zijn op de werkvloer
Christen zijn op de werkvloer is geen eenvoudige opdracht. Veel mensen, zowel jongeren
als ouderen, ondervinden dat het niet gemakkelijk is om als christen te participeren in de
samenleving. Regelmatig is er een (innerlijke) confrontatie met zaken die indruisen tegen het
christelijke gedachtegoed. Steeds moeten keuzes gemaakt worden. De nieuwe ethische
serie ‘Christen zijn op de werkvloer’ over arbeid en beroep wil christenen toerusten om hun
plaats in te nemen, en keuzes op een goede en inhoudelijke manier te leren verantwoorden.
Je baan en je leven gaat in op de opdracht om te arbeiden. Aan de orde komt de plaats van
het werk in het leven. Als christen is het van belang om binnen de arbeid op de juiste wijze: als rentmeester om te gaan met de schepping; - als mens rekening te houden met de
medemens; - als burger naar eer en geweten te handelen in de maatschappij. Bij de
verschillende onderwerpen worden praktische voorbeelden gegeven om de thematiek dicht
bij de lezer te brengen. Verder wordt elk hoofdstuk afgesloten met enkele stellingen, om
verdieping aan te brengen.
Een serie Christen zijn op de werkvloer onder redactie van Peter Schalk (directeur RMU). Aan deze uitgave
werkten mee: Siegbert Beukens, Roel Jongeneel, Alexander van Kleij, Peter Schalk, Jan Schreuders en Martien
van der Zwan.
Paperback, 96 pagina’s. ISBN 9789058298478 €9,95 Uitgever: Groen/ Jongbloed Heerenveen (2007)

12. Peter Briscoe: Donkey Business Over ondernemers en hun ezel
Ondernemers kunnen wel wat leren van een ezel. De Bijbel gebruikt de ezel als metafoor
voor het bedrijf. Op humoristische wijze schrijft Peter Briscoe hierover en laat zien hoe jouw
onderneming vrijgemaakt en door God gebruikt kan worden. Donkey Business bevat veel
praktische voorbeelden uit het dagelijks leven van ondernemers en managers. Het is tegelijk
een studie-boek dat dieper inzicht geeft in je bedrijfsvoering. Als je wilt leren van Gods
wijsheid in zaken-doen dan is dit boek een echte aanrader. Donkey Business laat zien hoe je
bedrijf gebonden kan zijn en daardoor niet goed functioneert. Dit boek wijst de weg naar een
meer vruchtbare koppeling. Het bedrijf gaat dan bloeien en een positieve invloed op zijn
omgeving uitoefenen. Gods lessen aan de ondernemer kunnen door middel van het bedrijf
gecommuniceerd worden. Wees minstens zo slim als een ezel en stoot je geen twee keer aan
dezelfde steen.
Paperback, 75 pagina’s. ISBN 9789077502372 €12.50 Uitgever: Barnabas Jongbloed,
Heerenveen (2007)
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13. Kent Humphreys: Preken voor Paarden -- Een gat in de markt voor de kerk
Dit is een boek voor predikant en ondernemer. De schrijver maakt op beeldende wijze de
bijzondere positie duidelijk van de ondernemer onder het kerkvolk. Een ondernemende
predikant weet daar het fijne van en ontwikkelt goede relaties. Predikant en ondernemer
kunnen immers veel voor elkaar betekenen. Preken voor paarden benadrukt een creatieve
benadering. Dit boek toont predikanten hoe bemoedigende relaties met ondernemers tot
stand gebracht kunnen worden. De schrijver nodigt de predikant uit de ondernemer toe te
rusten. Samen kunnen zij dan de belemmeringen wegnemen en het gat in de markt
ontdekken. Het boek werkt daarvoor de communicatiemogelijkheden uit in een seculiere
bedrijfscultuur. De schrijver daagt uit tot veelvoudige vrucht en het opbouwen van een
geestelijke nalatenschap. Kent Humphreys is een ondernemer ‘pur sang’ met meer dan 30
jaar bedrijfservaring. Hij is directeur van FCCI, een internationale organisatie van
christenondernemers. Als veelgevraagd spreker en schrijver van boeken heeft hij wereldwijd
vele ondernemers bemoedigd. In zijn lokale kerk werkt hij op een intensieve manier samen met de predikant.
Paperback, 192 pagina’s. ISBN 9789085201052 €16.50 Uitgever: Barnabas Jongbloed, Heerenveen (2007)

14. Bruce Wilkinson: Dromen in bedrijf Het geheim van de ondernemer
In Dromen in bedrijf maken Wilkinson en Gillmore duidelijk dat iedereen een droom heeft.
Verla Gillmore ontmaskert op typisch vrouwelijke wijze de misleidende kant van dromen in
het bedrijfsleven. Zij troont je mee naar de Bron van je dromen. Bruce Wilkinson etaleert
een spirituele visie op het bedrijf. Zijn degelijke studie van de Bijbel positioneert het bedrijf
op een unieke plek in de markt. De schrijvers belichten ieder op eigen wijze de diepste
drijfveer van een ondernemer.
Dromen in bedrijf daagt je uit een nieuwe richting in te slaan. De vraag is echter of je het
aandurft dit boek te lezen en dan de moed hebt te gaan doen wat je al lezende ontdekt.
Dr. Bruce H. Wilkinson is stichter en president van Walk Thru the Bible Ministries, een
internationale organisatie gericht op het geven van hoogwaardig bijbelonderwijs. Bruce
Wilkinson werd internationaal bekend met zijn boeken Het Gebed van Jabes en De
Droomgever. Hij woont in Atlanta, USA.
Paperback, 144 pagina’s. ISBN 9789085201045 €14,95 Uitgever: Barnabas Jongbloed,
Heerenveen (2007)

15. Larry Burkett: Het Boek in bedrijf
Hoe ga als christen op maandag tot en met zaterdag om met allerlei praktische aspecten
van zakendoen, omgang met medewerkers, besteding van geld en het afleggen van
verantwoording? Larry Burkett opent de Bijbel en beschrijft radicale, eeuwenoude principes
voor het dagelijks leven van ondernemers en managers, laat zien waarom ‘menselijke
inzettingen’ die afwijken van Gods Woord tot mislukkingen leiden en hoe toepassing van
Zijn principes waardevolle resultaten hebben. Vraagstukken als de doelstellingen voor je
persoonlijk leven, het nakomen van beloften, het voordeel van raadgevers, de plek van je
echtgenoot (m/v) ten opzichte van je bedrijf, leiderschap, selectie en ontslag van
medewerkers passeren de revue. Maar ook salarissen, leningen en kredieten, kortingen,
zakelijke tienden, pensioenvoorzieningen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden
worden in een verrassend ander daglicht gezet. Begin bij jezelf, wees een getuige. Als we
door God gebruikt willen worden, moeten we bereid zijn ons leven voor Hem neer te leggen
en Zijn wil te doen, ook door de week. Vertaling van Business by the Book, gebruikmakend
van de Nieuwe Bijbelvertaling.
Paperback, 376 pagina’s. ISBN 9085200415 €22,50 Uitgever: Jongbloed (2005) www.crowncompanies.nl

16. Dennis Peacocke: Zaken Doen Op Gods Manier
'Zaken doen op Gods manier' is een studie die ingaat op de wijze waarop God Zijn
rijkdommen beheert en toepast, zodat wij deze op een gelijke wijze kunnen hanteren en
toepassen. De auteur beschrijft twaalf principes van het leiderschap, expansie en
productiviteit dat leidt tot blijvende verandering in het leven en leefomgeving van een ieder
die deze principes toepassen.
Paperback, 230 pagina's. ISBN: 9789077607305 €19.95 Uitgever: Asaf / MinistryHouse
Publishers (2008)
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17. H. van Roon & H.J. de Vries: Ondernemen met God - Christelijke visie op arbeid en ondernemen
De eerste auteur overleed enkele jaren geleden, maar zijn visie met betrekking tot arbeid en
ondernemen vanuit cristelijk perspectief vormt de basis van dit boek. Gedachten, vragen en
problemen rond arbeid worden vanuit een christelijk denken onderzocht en getoetst. Eerst
wordt de geschiedenis van arbeid en ondernemen geschetst. Duidelijk is dat het christelijk
geloof in de ontwikkeling van de West-Europese cultuur een belangrijke rol gespeeld heeft in
het wegnemen van belemmeringen van arbeid en ondernemen, onder meer door een
positieve waardering van arbeid. Helder wordt wat de Bijbel zegt over arbeid: 'ons handelen
is antwoord-handelen naar God en onze medemensen toe’. De eisen aan, de elementen van
arbeid en de resultaten ervan komen daarna aan de orde. Boeiend is het hoofdstuk over de
'bijbelse ondernemer Nehemia'. Zijn 'goeddeels geslaagde onderneming' bevat een aantal
patronen die algemeen toepasbaar blijken bij een onderneming en dat wordt uitgewerkt,
waarbij allerlei zaken en problemen van verantwoord bijbels ondernemen worden belicht. Het
geheel is vrij compact beschreven. Een boek waar vele christelijke ondernemers hun inspiratie uit zullen putten.
Een boek dat motiveert en aan het denken zet!
Paperback, 113 pagina’s. ISBN 9058811379 €14,90 Uitgever: Buijten en Schipperheijn (2003).

18. Peter Schalk (Eindredactie): Dilemma’s op je werk - Christen zijn op de werkvloer
Bouwen en bewaren; daaruit spreekt de bijbelse opdracht om te arbeiden. De uitvoering
van die opdracht roept heel wat dilemma’s op. Vaak begint dat al bij de keuze van een
beroep. Maar ook als een plek op de arbeidsmarkt is ingenomen zijn er zaken die om
keuzes vragen: bijvoorbeeld over het eigen functioneren of in de omgang met anderen,
over het maken van carrièrestappen of het veranderen van baan. Zelfs het afsluiten van
het arbeidzame leven kan dilemma’s opleveren. In Dilemma’s op je werk wordt aan de
hand van cases op de praktische en ethische kant van deze dilemma’s ingegaan. Daarbij
komt ook de basishouding van christenen op de werkvloer nadrukkelijk aan de orde.
Een serie Christen zijn op de werkvloer onder redactie van Peter Schalk (directeur RMU).
Aan deze uitgave werken onder andere mee: Hans Overeem, Peter Schalk, Jan
Schreuders en Aad Vermeulen.
Paperback, 96 pagina’s. ISBN 9789058299123 €9,95 Uitgever: Groen/ Jongbloed
Heerenveen (2008)

19. Peter Schalk (eindred.): Gezin en arbeid - Christen zijn op de werkvloer
Vanuit de overheid neemt de druk op het gezin toe. Steeds vaker wordt aangedrongen op
het combineren van arbeid en 1 zorg. Vrouwen die kiezen voor de zorg voor hun gezin
worden aangemerkt als onbenut arbeidspotentieel. De drang naar de ' arbeidsmarkt is
voelbaar. Anderzijds is er bij veel gehuwde echtparen de wens om aan beide partners de
mogelijkheid te bieden kennis en ervaring in te zetten in arbeid en beroep. De zoektocht
naar de juiste balans in gezin en arbeid wordt als een spannende combinatie ervaren.
Gezin en arbeid geeft een overzicht van de ontwikkeling van hei gezin in relatie tot arbeid
vanuit de bijbelse tijd naar het hierew Vervolgens wordt de maatschappelijke context
behandeld, inclii de consequenties voor gezin en gezinsleven. Daarna wordt een bijbelse
visie uitgewerkt op de positie van man en vrouw in gezin en arbeid. Een en ander loopt uit
op enkele conclusies en aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk.
Een serie Christen zijn op de werkvloer onder redactie van Peter Schalk (directeur RMU).
Aan deze uitgave werken mee: ds. M.J. Kater, mevr. drs. S.J. Kennedy-Doornbos en P.
Schalk.
Paperback, 96 pagina’s. ISBN 9789058298928. €9,95 Uitgever: Groen/ Jongbloed Heerenveen (2008)

20. Peter Schalk (eindred.): Spanning tussen zorg en arbeid - Christen zijn op de werkvloer
Zorg en arbeid moeten worden gecombineerd, volgens de overheid; met alle gevolgen
voor gezin en gezinsleven. Een bijbelse visie op de positie van man en vrouw in gezin en
arbeid wordt uitgewerkt en een aanbeveling voor de dagelijkse praktijk gegeven.
Een serie Christen zijn op de werkvloer onder redactie van Peter Schalk (directeur RMU).
Paperback, 88 pagina’s. ISBN 9789058298928. €9,95 Uitgever: Groen/ Jongbloed
Heerenveen (2008)
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21. Peter Schalk (eindred.): Werken op de grens van leven en dood - Christen zijn op de werkvloer
Werkers in de zorg, dat zijn de werkers der barmhartigheid. Zij zijn gehouden om het
goede voor hun cliënten en patiënten te zoeken, en hen zo goed mogelijk te verzorgen,
soms tot aan het levenseinde. Maar steeds vaker worden zij geconfronteerd met de
harde praktijk van onze moderne samenleving, waarin de beschermwaardigheid van het
leven en meer onder druk komt te staan. Door de abortuswetgeving en de zogenaamde
euthanasiewetgeving is het mogelijk om in te grijpen in het leven van mensen.
Verzorgenden, verpleegkundigen en artsen worden daardoor voor de vraag gesteld of
zij met hun handelen actief of passief deel hebben aan levensbeëindigend handelen.
In deze uitgave wordt door diverse deskundigen vanuit de praktijk beschreven op welke
wijze we hiermee om moeten gaan in het licht van Gods Woord, waarin de
beschermwaardigheid van het leven juist wordt benadrukt.
Een serie Christen zijn op de werkvloer onder redactie van Peter Schalk (Raad van
Bestuur RMU). Aan deze uitgave werken mee: dr. R. Seldenrijk, dr. H.J. Agteresch,
dr. A.A. Teeuw, mevr. J. Overeem-Prins en prof.dr. H. Jochemsen.
Paperback, 101 pagina’s. ISBN 9789058299239 €9,95 Uitgever: Groen/ Jongbloed Heerenveen (2009)

22. Paul Vieira: Jesus Has Left The Building (Nederlandstalig)
Paul Vieira is schrijver en spreker. Hij wil gelovigen inspireren Jezus in de maatschappij te
weerspiegelen. In dit nieuwe boek beschrijft Paul zijn eerlijke zoektocht naar hoe Jezus de
Kerk bedoeld heeft. Dat doet hij voornamelijk aan de hand van de bijbelse geschiedenis. Het
is namelijk niet de eerste keer dat God het gebouw heeft verlaten... Dit boek geeft je
antwoorden op een aantal moeilijke vragen, zoals: Hoe zag de kerk die Jezus stichte eruit?
Hoe is God het hedendaagse christendom aan het veranderen? Heeft God het gebouw al
eerder verlaten en moet ik dat nu ook doen? Jesus Has Left The Building geeft je moed
Jezus te volgens waarheen Hij jou ook leidt.
Paperback, 284 pagina’s. ISBN 9789078643043 € 17,50 Uitgever: Support Ministries,
Vlissingen (2007).

23. C.William Pollard: Mensen gaan voor zaken – de ziel van het bedrijf
Hoe geef je leiding aan je bedrijf of je team van medewerkers? Bill Pollards antwoord op die
vraag is: niet door wat je zegt, maar door wat je doet en wat je bent. Als mensen vóór zaken
gaan, dan gáán die mensen voor hun zaak. Het beste wat een zakenman doen kan, is in
mensen investeren. Want werknemers zijn meer dan een paar handen; ieder mens is
geschapen naar het beeld van God en heeft een hoge individuele waarde. Daarom zijn
zakenmensen en leidinggevenden verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de mensen in
hun organisatie.
Paperback, 176 pagina's. ISBN: 9063532954 €11,30 Uitgever: Medema, Vaassen (1999)

24. Phil Downer: Impact - investeren in relaties met eeuwigheidswaarde
Studieboek over investeren in relaties met eeuwigheidswaarde. Hoe zou u een positieve
impact kunnen hebben op de wereld? Een impact die door zal werken in vele latere
generaties? Een dergelijke impact is mogelijk door de vorm van discipelschap die Christus
ons voorleefde; door telkens één persoon - middels een mentorrelatie - te helpen
veranderen naar Gods beeld. De schrijver, Phil Downer, leert u kijken naar de manier
waarop Jezus zijn mannen hielp een bekwame volgeling van Hem te worden. Door talrijke
voorbeelden uit zijn ervaring laat de schrijver zien hoe hijzelf van een mentor leerde een
discipel van Jezus te worden. Daardoor kan hij op zijn beurt voor veel anderen een mentor
in discipelschap zijn. Dit boek kan u helpen om: * een solide mentor te vinden * te leren zelf
een goede mentor te zijn * uw geloof praktisch te maken, zowel thuis als op het werk * te
leren uw leven voor God vruchtbaar te maken door over te dragen wat u zelf leerde Als u
zich bekommert om andere mensen, hen helpt veranderen en hun leert volwassen te
worden in Christus, dan zal uw leven meer uitwerken dan een tijdelijke invloed op anderen;
het zal een eeuwige impact hebben.
Paperback, 335 pagina's. ISBN: 9063181779 €15,90. Uitgever: Novapres, Hoenderloo (1997).
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25. Hanneke Ploeg en Gerard Verbeek: Leer en werk - groeien in de lerende organisatie?
Creatieve loopbaancoaching! Persoonlijke effectiviteit! Oude patronen loslaten! We worden
overspoeld met cursussen die onze eigen krachtbron willen aanboren, ons communicatief
meesterschap beloven en onze carrières tot grote hoogten hopen te stuwen. Hoe kunnen
christenen anticiperen op de veranderingen in hun beroepsmatige en kerkelijke omgeving?
Leer en werk gaat over de ontwikkeling en groei van mensen in (arbeids) organisaties: de
lerende organisatie. Veel thema's die spelen op het raakvlak van kerk en ondernemen,
worden aangeroerd, en vormen een goede aanzet tot verdere discussie. De auteurs professionals uit de advieswereld - willen de lezer inzicht geven in de (on)wijsheid van
Human Resourses, tegen de achtergrond van een christelijke waardeoriëntatie.
Paperback, 120 pagina's. ISBN: 9789023911722 € 9,25. ICS-Cahiers no. 37. Uitgever:
Boekencentrum (2002).

26. Anselm Grün: Je leven en je werk - Een spirituele uitdaging
Vrijheid, eenvoud, duidelijkheid – wie verlangt daar niet naar? Er is zoveel dat ons belet om
dat te bereiken: vastgeroeste consumptiepatronen, overvolle agenda’s, verkeerde idealen
en psychische ballast die wij vanuit ons verleden meezeulen. Dat vraagt om reiniging.
Anselm Grün vertaalt de kennis van de oude Grieken, van de bijbel en de kloostervaders
naar de tijd van vandaag. Die kennis kan ons een weg wijzen naar innerlijke helderheid en
‘eenvoud van het hart’. Hij beschrijft rituelen van uiterlijke en innerlijke reiniging die ons
weer vrijuit laten ademhalen. Tegelijk waarschuwt hij voor een verkeerd opgevat
‘reinigingsfanatisme’ en spoort ons aan om ook onze schaduwkanten liefdevol te
aanvaarden. Anselm Grün is monnik en economisch directeur (kellenaar) van de
benedictijner abdij in Münsterschwarzach. In zijn cursussen en vormingswerk weet hij een
groot publiek te inspireren.
Paperback, 176 pagina’s. ISBN 9789059950412 €16.50 Uitgever: Lannoo/Ten Have (2006)

27. Alex Pattakos: Geef zin aan je werk - de zingevingsprincipes van Viktor Frankl
Viktor Frankl, de beroemde psychiater, baseerde zijn boek 'De zin van het bestaan' op zijn
ervaringen in een nazi-concentratiekamp. In de mensonterende omstandigheden daar vond
hij toch een manier om vast te houden aan het leven, om door te (willen) gaan met leven.
Alex Pattakos beantwoordt de zingevingsvragen die aan de orde komen als we met onze
dagelijkse problemen geconfronteerd worden. Hij is erin geslaagd Frankls ideeën helder en
praktisch over te brengen naar de werksfeer, zonder aan de zeggingskracht ervan afbreuk
te doen. Daarmee is dit boek een zeldzaamheid, in stijl vergelijkbaar met Alain de Bottons
'De troost van de filosofie'.
Paperback, 203 pagina’s. ISBN 9789047002314 €22,50 Uitgever: Business Contact,
Amsterdam (2006)

28. Jim Petersen: De Insider - Jezus volgen in de wereld van vandaag
Aan de meest voor de hand liggende plaats om mensen kennis te laten maken met Jezus,
gaan we vaak voorbij: onze leefomgeving. Een voor ieder mens unieke plaats. Niet de plaats
waar we ons mooi kunnen voordoen en ons kunnen verschuilen achter frasen als ‘iedere
nieuwe dag met Jezus is beter dan de dag ervoor’. Wel de aangewezen plek om te laten zien
welke bemoediging en troost we putten uit ons geloof en hoe we proberen te leven vanuit de
Bijbel. De man of vrouw die aan deze roeping gehoor geeft, noemt Jim Petersen ‘een
insider’, de hoofdpersoon van dit boek. De insider is niet direct iemand die kan bogen op de
‘vele’ gebedsverhoringen in zijn leven of mee kan praten over ‘alle’ uiteindelijke
overwinningen die hij behaald heeft. Hij is een figuur waarmee mensen zich kunnen
identificeren, omdat hij tegen dezelfde dingen vecht als zijn ongelovige buren en vrienden,
maar niet opgeeft en zich biddend door de strijd heen worstelt. Dit boek is geschreven om
ons aan te moedigen een insider te worden, om Gods heerlijkheid te laten zien in onze
omgeving; de straat waarin we wonen, onze kennissenkring, aan vrienden en collega’s. Ook wil dit boek ons de
nodige toerusting geven waardoor we anderen in staat kunnen stellen als insiders te dienen. ‘Jezus was een echte
insider. Hij kwam en leefde onder ons. Zijn doelstelling was dat ook zijn discipelen als zulke insiders zouden
dienen. Hij zond hen in de wereld op dezelfde manier als Hij door de Vader gezonden was. Zo is het ook met ons.
We moeten als insiders leven op dezelfde manier als Jezus', schrijft Jim Petersen Training in discipelschap is een
begrip aan het worden. In dit boek van Jim Petersen benadrukt hij, dat er meer dan ooit 'insiders' nodig zijn:
mensen die midden in de maatschappij leven, maar vanuit een totaal ander waardepatroon, dat van het Koninkrijk.
Paperback, 192 pagina’s. ISBN 9789063182021 €12,50 Uitgever: Novapres, Hoenderloo (1994)
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29. Wim Koning: Lekker bezig - bewust omgaan met werk en roeping
'Lekker bezig!' Dat was het antwoord dat arbeidspsycholoog Wim Koning vaak gaf als mensen
hem vroegen hoe het met hem ging. Het is ook de titel van dit lees- en werkboek geworden,
omdat het prima uitdrukt waar het om gaat: lekker bezig zijn in Gods wereld en zijn Koninkrijk
en de mogelijkheden die je van Hem hebt gekregen volop gebruiken. Koning schrijft in de
inleiding: 'De invalshoek van dit boek is werk als roeping. Ik geloof dat God ons met een
speciale individuele bestemming in het leven heeft geroepen. Het is jouw en mijn
verantwoordelijkheid die bestemming gaandeweg te ontdekken.' 'Lekker bezig' is geschreven
voor werkende en studerende jongeren die willen nadenken over hun werk en over hun roeping
in deze wereld. Het is ook een praktisch boek met een aantal hulpmiddelen om die verkenning
te ondersteunen. Het nodigt uit tot zelfstudie, maar is ook goed te gebruiken in
groepsverband. www.navigatorboeken.nl
Paperback, 110 pagina’s. ISBN 9789070656591 €10,90 Uitgever: Novapres, Hoenderloo
(2002)

30. Emmy Viezee-Fock: Fluitend naar je werk
De combinatie werk en gezin blijft voor veel getrouwde vrouwen een zware. Fluitend
naar het werk is er dan maar zelden bij. Logisch. Als je niet lekker in je vel zit en het
thuis een bende is, loopt het op je werk ook niet goed. Ken je dit, dan is het van belang
dat je jezelf bewust bent van wie je bent en wat je kunt. Maak van daaruit gerichte
keuzes en wees niet bang. Nooit. Overwin je angsten. Heb het lef om hulp in te roepen.
Om een andere weg in te slaan. Om om jezelf te lachen. Dat is de boodschap van
journalist en columnist Emmy Viezee in dit boek. Ze schrijft in de eerste plaats voor
vrouwen die samen met hun man hun weg gaan. Maar het basisprincipe om bewust te
kiezen en het Household Notebook zijn ook prima te gebruiken door alleengaande
vrouwen. Single of getrouwd: het is een bewuste keuze om blij te zijn met jezelf, open
te staan voor je omgeving, je niet alleen te laten leiden door de omstandigheden en te leven in afhankelijkheid van
de Almachtige. Door die keuzes te maken, word je een sterke vrouw, die fluitend naar haar werk gaat.
Fluitend naar je werk verschijnt in de serie ‘Sterk op het werk’, een serie boekjes over aspecten van het dagelijks
werk. Doel is de lezer inzichten te geven ter verbetering van eigen functioneren. De reeks staat onder redactie van
Hanneke I. Ploeg, organisatieadviseur.
Paperback, 80 pagina’s. ISBN 9789023922087 €9,90 Uitgever: Boekencentrum, Zoetermeer (2007)

31. Arthur F. Miller: Genieten van je werk...hoezo?
Genieten van je werk, je boterham verdienen met iets wat je leuk vindt, met iets waarvoor je
in de wieg gelegd bent… Te mooi om waar te zijn? Een voorrecht voor de enkeling? ‘Nee,’
zegt de auteur ‘dat is voor iedereen mogelijk.’ Want dat we ter wereld komen met een unieke
combinatie van eigenschappen en talenten staat als een paal boven water. Hij heeft een
methode ontwikkeld om mensen te laten ontdekken waardoor zij gemotiveerd worden. Er is
iets wat ons voldoening geeft, wat ons motiveert en wat terug te vinden is in alles wat we met
plezier hebben gedaan, te beginnen bij onze kindertijd. De uitkomst van dit persoonlijk
‘historisch’ onderzoek is niet alleen van groot belang voor werknemers, maar evenzeer voor
werkgevers, want wie ‘op zijn plek’ zit, functioneert optimaal, geniet van zijn werk en doet,
naar de overtuiging van Miller, zijn Schepper eer aan.
Paperback, 199 pagina’s. ISBN 9060678885 €18,95 Uitgever: Gideon (2006)

32. Kees Kouwenhoven: De zeven bronnen van arbeidsvreugde
Het belang van arbeidsvreugde is groot, niet alleen een maatschappelijk belang, maar
ook voor individuen en organisaties essentieel. Effecten van vreugdeloos werken worden
steeds meer zichtbaar: burn-out, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Vaak verdwijnt
de voldoening in het werk door een te hoge werkdruk, pesterijen, onbekwame
leidinggevenden of gebrek aan waardering. Iedereen wil vreugde in zijn werk ervaren en
goed presteren, maar slechts weinigen weten hoe zij dat kunnen bereiken.
'De zeven bronnen van arbeidsvreugde' is een lees-, leer- en werkboek dat laat zien dat
arbeidsvreugde en prestaties maakbaar zijn. Het biedt praktische handvatten voor het
ontdekken, uitbreiden en op peil houden van arbeidsvreugde. Door middel van vele
cases, interviews, citaten, modellen en checklisten laat Kouwenhoven de lezer zien hoe
de laatste inzichten op het terrein van arbeidsvreugde in de praktijk toegepast kunnen worden. En wel zodanig dat
organisaties en individuele mensen plezierig kunnen werken en beter kunnen presteren.
Het boek richt zich op managers die de resultaten en de werksfeer binnen hun team willen verbeteren. Bovendien
is het bedoeld voor alle mensen die meer vreugde in hun werk willen beleven en zo hun prestaties willen
verbeteren.
Gebonden, 192 pagina’s. ISBN 908089432x €29,50 Uitgever: VM Uitgevers (2005)
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33. Janet Vugts: Durf jezelf te zijn -De weg naar bijbelse assertiviteit
Hoe vaak zeg je ‘ja’, terwijl je ‘nee’ bedoelt? Hoe vaak komt het voor dat je sociaal wenselijk
reageert in plaats van te luisteren naar jezelf? Ben je bang voor conflicten? Slik je je boosheid
liever in? Denk je dat God niet wil dat je boos wordt? Voel je je onzeker bij anderen? Een
meeprater? Bang om hulp te vragen?
Jezelf zijn. Zijn wie je in Gods ogen mag zijn. Het is een hele worsteling, zeker voor mensen
die niet assertief zijn. Ze laten zich ondersneeuwen door anderen, door hun eigen geweten en
door ‘hoe het hoort’. Ze voelen zich onzeker en bang.
Maar deze mensen kunnen veranderen. God wijst hen in de Bijbel de weg naar bevrijding van
de angsten die hun dagelijks leven besturen. Daar gaat dit boek over.
Janet Vugts biedt met Durf jezelf te zijn een boek aan waarin zowel theorie als voorbeelden
en praktijkopdrachten staan. De theorie beschrijft een bijbelse visie op assertiviteit, en
ontmaskert allerlei misverstanden die daarover bestaan. De voorbeelden en
praktijkopdrachten stimuleren om er in het leven van alledag mee aan de slag te gaan. Zelfbewust worden is niet
gemakkelijk, maar wel de moeite waard. Dit boek helpt je om geestelijk te groeien.
Paperback 192 pagina’s. ISBN 9789043510493 € 15,90 Uitgever: Kok (2004, 3e druk / 8-2007)

34. Wil Derkse: Een levensregel voor beginners
In dit boek past Wil Derkse de monastieke geloften toe op het leven binnen organisaties en
gaat in op benedictijns leiderschap (mensen stimuleren tot groei), benedictijns
'tijdsmanagement': de moeilijke kunst van het beginnen, de nog moeilijker kunst van het
ophouden, en de moeilijkste kunst van het vinden van de juiste houding tussen het beginnen
en het ophouden, waardoor je het nooit meer 'druk' hebt.
'Een levensregel voor beginners' kan een bron zijn van levenselan, levensoriëntatie en
levensstijl. Zeker voor wie in een positie van extra verantwoordelijkheid verkeert.
Paperback, 125 pagina’s. ISBN 9020941844 €12,95 Uitgever: LannooCampus (2003)

35. Bill Hybels: Te druk om NIET te bidden
Neem eens rust om bij God te zijn. - De meesten van ons kunnen nauwelijks tijd vinden om
te bidden. De tijd wordt opgeslokt door de kerk, de school, de buren, je baan, je vrienden en
je vrije tijd. En dan slaat de crisis toe! Het lijkt onmogelijk dan nog de tijd te vinden voor
gebed. Als predikant kent Bill Hybels honderden mensen die met dit probleem worstelen.
Maar in een gemeente waar elk weekend meer dan 15.000 (!) mensen samenkomen, waar
voortdurend een beroep op hem wordt gedaan, had hij er zelf ook moeite mee. Hij vroeg zich
af: "Hoe vind ik genoeg rust en tijd om de relatie met God te onderhouden waar ik zo naar
verlang?" Door heel erg eerlijk tegenover zichzelf te zijn, ontdekte hij dat bidden er niet even
tussen door kan. Juist als je het heel erg druk hebt, moet je tijd nemen om te bidden. Dan
kun je het je niet veroorloven om niet te bidden. Hij schreef een boek dat je echt zal helpen
om het gebed een grote plaats in je leven te geven.
Paperback, 176 pagina’s. ISBN 9060678605 €10,80 Uitgever: Gideon (2000)

36. Peter Schalk (eindred.): Zondagsarbeid; geen rust meer? - Christen zijn op de werkvloer
De zondag als rustdag. Dat is een groot goed, een geschenk dat heilzaam is voor
mensen. Om in de drukte van alledag een moment het werk neer te leggen en de dag te
besteden tot eer van God en in de geborgenheid van het gezin, de familie en gemeente.
Natuurlijk zijn er ook mensen die werken der noodzakelijkheid en barmhartigheid moeten
en mogen verrichten. Maar daarnaast neemt de druk toe om ook op zondag gewone
werkzaamheden te doen. De 24-uurseconomie is een begrip geworden, en de
winkeltijdenwet heeft consequenties voor de zondag. Als christen worden we geroepen
om ook op dit terrein duidelijke keuzes te maken. Dit boek biedt een handreiking.
Een serie Christen zijn op de werkvloer onder redactie van Peter Schalk (directeur RMU).
Paperback, 85 pagina’s. ISBN 9789058299512 €8,95 Uitgever: Groen/ Jongbloed
Heerenveen (2008)
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37. Jerry Cook: De kerk op maandagmorgen
Vaak wordt de kerk beleefd als een puur zondagsgebeuren, een vast ritueel, een religieuze
traditie. Maar wat telt is de kerk op maandagmorgen, de kerk in het volle leven. Durft de
kerk van Christus van binnen naar buiten te kijken? Naar de zakenman, de alleenstaande
moeder, de tiener. Durft de kerk de ontmoeting aan met de moderne, gestresste mens in
een zeer veeleisende maatschappij?
De mens is op zoek naar echtheid, naar onvervalste liefde, naar normen en waarden die
niet vergaan. Naar de onbekende God die zijn leegte opvult en zijn leven zin en inhoud
geeft. Is het ons verlangen om zo te leven dat we aantrekkelijk zijn en anderen overtuigend
aanraken? Willen we duidelijk demonstreren dat onze identiteit geheel en al gebaseerd is
op de aanvaarding en verlossing in Jezus Christus, aan mensen die geen boodschap
hebben aan de kerk als instituut?
Paperback, 208 pagina's. ISBN 9789077412275. €14,50 Uitgever: Elia Media,
Nieuwleusen (2007).

38. Ben Kuipers: Maandag gaan we naar het werk
De betekenis van de Bergrede voor het dagelijks leven. ‘Maandag gaan we naar het werk’
vormt een tweeluik met ‘Zondag gaan we naar de kerk’ en behandelt in 11 korte
hoofdstukken de Bergrede uit Matteüs 5-7. De auteur weet in aansprekende teksten de
betekenis van de Bergrede voor het leven van vandaag helder te krijgen. Aan de orde
komen thema’s als navolging, geven, bidden en zorgen maken.
* De nieuwe serie ‘In gesprek’ bevat puntige en heldere boekjes voor gespreks-groepen.
Ieder deel bevat tien korte teksten en is voorzien van gespreksvragen en andere tips
voor het kringgesprek. In gesprek staat onder redactie van Bernard Luttikhuis en Bert
Kuipers, beiden zijn predikant in de Protestantse Kerk met veel ervaring met kringen en
gespreksgroepen.
Paperback, 64 pagina’s. ISBN 9789023925002, €8,50 Uitgever: Boekencentrum B.V.
(2010)

39. Else Vlug: Dubbele oogst - Een zakenman vertelt hoe hij het geheim van dubbele winst ontdekte
In een klein Veluws dorpje woont een man die relaties heeft over de hele wereld. En dat
komt niet door zijn intellect, of door kunstvaardigheid, of rijkdom, maar door zijn geloof
in God.
Dit boek gaat over Gert van Putten. Maar het gaat vooral over zijn God, die het
onmogelijke mogelijk maakt. Het gaat ook over mensen die deze God leren kennen. En
zo groeit er iets, dat meer dan winst is. Dubbele winst, dubbele oogst: echte, geestelijke
rijkdom. Met een onschatbare waarde voor God en mensen.
Else Vlug tekende deze levensgeschiedenis op uit de mond van Gert van Putten.
Paperback, 120 pagina's. Prijs: €11,50 ISBN: 9063533772 Uitgever: Medema, Vaassen
(2001).

40. Dr. Peter Reis: Geroepen naar de Horizon - Evangelist en huisarts
In dit boek laat de auteur zien wat het betekent voor zijn team om professionele hulp te
geven in de aanwezigheid van God. In afgelegen gebieden, op vuilnis stortplaatsen of in
sloppenwijken. Als evangelist én als arts kijkt hij met ons mee naar de horizon. Het zijn
onderwijzende, opwekkende, oproepende, waarschuwende, ontroerende en praktische
verhalen. Vaak denk je 'wat prachtig, hoe is het mogelijk!' Een christen weet dat roeping
iets is wat je zelf graag wilt in Christus Jezus. Dit boek is geschreven voor professionals en
voor mensen die ze willen ondersteunen.
Gebonden, 266 pagina's. Prijs: €14,95 ISBN: 9789075913576 Uitgever: Werkman,
Groningen (2009).

Boeken over “Christen zijn op je werk” - Nederlandstalig

www.bedrijfsgebed.nl

versie 1.7

november ‘13

41. Emmy Viezee-Fock: Het Gebeurde – over zaken & vrije tijd
Het gebeurde... doet u beseffen dat gewoonte iets anders is dan vanzelfsprekendheid,
dat diepgang niet ver af ligt van humor, en dat wij mensen het leven vaak onnodig
ingewikkeld willen maken. Het dagelijkse leven wordt beschreven op een weinig
alledaagse wijze.
Emmy Viezee-Fock is tijdschriftjournalist, tekstschrijver en producent van magazines en
brochures. De columns die zij afgelopen jaren heeft geschreven voor o.a. het zakenblad
Business Contact van CBMC Nederland (Christian Business and Mangement
Committees) riepen bij de lezers zoveel positieve, enthousiaste en bewogen reacties
op, dat het besluit een aantal verhalen te bundelen een logische stap was.
Paperback, 123 pagina's. ISBN: 9063534167 € 8,95. Uitgever: Medema, Vaassen (2003).

42. Karlheinz Binder: Overdwars - Notities van een manager
Bundel columns, waarin de christelijke zakenman Karlheinz Binder (oud-directeur van een
grote tijdschriftenuitgeverij in Zuid-Duitsland) vertelt hoe hij zich rekenschap geeft van zijn
geloof naar aanleiding van allerlei ontmoetingen en voorvallen tijdens zijn werk.
Paperback, 89 pagina's. EAN: 9789050307284 €3,25. Uitgever: Barnabas in
samenwerking met de CBMC Nederland (Oorspronkelijk “Quer gedacht”, verschenen in het
Duits 1996).

