Nieuwsbrief bibliotheek
Gereformeerde Gemeente
Oostkapelle
Beste lezer,
Op lange winteravonden -en op de feestdagen- doet het boek een beroep op u.
Dus neem een stoel, open uw vensters en laat u vervoeren in de wonderlijke wereld
van het woord.
U kunt op zoek gaan met Melissa Ohden, de spanning ervaren van een gijzeldrama
of u laten meeslepen door de belevenissen van een drenkeling. Misschien gaat u zelfs
de confrontatie aan met de kerstboodschap.
De bibliotheek heeft weer veel te bieden.
Met vriendelijke groet,
De bibliotheekcommissie

Wij zijn op Woensdag 2 januari 2019 ook open op de normale tijden.

Nieuwe boeken
Algemene boeken (A)

Titel
Een geest van terreur

Nieuwe boeken
Kinderboeken 6-8 jaar (K)

Titel

Schrijver

Pas op voor de boef
Kijk toch uit juf!
Stijn blust de brand
Spelen op het strand

Kasse, Bram
Oranje, Corien
Dalen, Gisette van
Bikker, Linda

Nieuwe boeken
Prentenboeken (P)

Titel

Schrijver

Pinny

Hammenga, Lijda

Nieuwe boeken
Tiener boeken (T)

Titel

Schrijver

Argwaan op Vlieland (Tim en Tor, deel 10)
Vrouw zoek in Schiebroek
Stoorzender! (Bas en Charlotte, deel 4)
De Nachtwacht (Campers, deel 3)
Rechercheur van Driel en de vermiste autohandelaar
Oog in oog met een reuzenos

Burghout, Adri
Raaf, Ben de
Blijdorp, Janwillem
Leeflang, Johan
Ouden, Roelof den
Kraijo, Ineke

Nieuwe boeken
Romans (R)

Titel

Schrijver

Twee keer bidden voor het slapengaan
Anker in de storm
Jij droeg me, zoektocht van een dochter
Naar het hart van de zee
De eerste gijzelaar
Asaja
Kerst op Carnton

Wojakovski, Nadine
Austin, Lynn
Ohden, Melissa
Scheyen, Bo van
Rosenberg, Joël C.
Hertoghs, Maarten
Alexander, Tamera

Nieuwe boeken
Jeugdboeken 12-16 jaar (J)

Titel

Schrijver

Julia's zoekocht
Vrije val
Rechercheur Verschoor en de misdaad met een
verleden
Laat mij niet gaan

Zoeteman-Meulstee, Thea
Schippers, Mirjam
Hooijmeijer, Olof
Wessels, Henry

Nieuwe boeken
Stichtelijke boeken (S)

Titel

Schrijver

Geestelijke strijd in de kracht van Jezus
kerstboodschap, het geheim van de geboorte van
Christus
Elk kind heeft een biddende moeder nodig

Vreugdenhil, G.C.
Keller, Tim

Nichols, Fern

‘

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kunt u zelf via uw persoonlijke pagina u
afmelden voor onze nieuwsbrief.
Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u ons een e-mail sturen via het onderstaande e-mail adres.
biebgergem@zeelandnet.nl

