
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Romans 

Kruitdamp Maarten Brand 

Het hart van de leeuw Joanne Bischof 

Mosterdzaad Laila Ibrahim 

Ik zal nooit meer huilen Nicky Cruz 

Het meisje dat twee keer 
werd geboren 

Hanneke Aerts 

Het kruis in de asfaltjungle David Wilkerson 

Dochter van de zon Reina Crispijn 

Zwemmen in de regen Marid de Bruin 

Een hobbelige missie Regina Jennings 

Intrige op het spoor Regina Jennings 

Kerst bij de Archers Karen Witemeyer 

De bruid van Ivy Green Julie Klassen 

De zoete geur van 
appelcider 

Joanne Bischof 

Gouvernante in de 
hoofdrol 

Regina Jennings 

Kaaskop tussen de 
Kalasjnikovs 

William Immink 

De vierde vriend Sjoerd Veenman 

Vuur vogel Jozef Hoek 

Voor de liefde in het zadel Karen Witemeyer 

NIEUWSBRIEF 

Bibliotheek Saronkerk  
 

Als u /jij graag romans leest dan is deze nieuwsbrief echt voor u/jou. Kijk snel welke nieuwe titels we aan de 
boekencollectie hebben toegevoegd. 

Veel leesplezier weer gewenst! 



 
  
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Kinderboeken (6-8 jaar) 

Fabio, de klimmende 
wielrenner 

Henriët Koornberg-Spronk 

Tienerboeken (8-12 jaar)  

Logboek Lammers (deel 2) Bert Wierseman 

Lotte laat maar 
Chaos in de brugklas 

Willeke Brouwer 

De gijzelaar en de bastaard Arend van Dam 

Silvester en de onhandige 
dief 

Willeke Brouwer 

Jeugdboeken (12+) 

Beschadigd Teunie Suijker 

In het midden van de 20e eeuw verliet een jonge predikant zijn rustige gemeente op het 

Amerikaanse platteland: David Wilkerson. Hij wist dat God hem riep naar de achterbuurten 

van New York, waar jeugdbendes de dienst uitmaakten. De meeste mensen dachten dat hij 

zijn verstand verloren had. Maar Wilkerson geloofde in Gods leiding. Hij vertelde 

drugsverslaafden, prostituees en jonge gangsters dat God hen liefhad. Zijn leven liep vaak 

gevaar, maar hij hield vol. 

Inmiddels heeft het door hem opgerichte Teen Challenge in meer dan zeventig landen 

opvangcentra voor drugs- en alcoholverslaafden. 

En David Wilkerson predikt nog steeds het evangelie in het centrum van New York, nu als 

voorganger van de multi-culturele en multi-etnische Times Square Church. 

 

Deze boeken hebben we aan de bibliotheek toegevoegd op aanvraag van een lezer. Heeft u 

een wens? Dien uw verlangens in bij de bibliotheekcommissie! 

 


