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Een nieuw voorjaar breekt aan. Om ons heen verandert de

natuur en alles bloeit op in nieuwe kleurenpracht. De voor-

kant van deze brochure laat dit mooi zien en ook in onze

boeken komt het naar voren. Ds. Eugène Baljet beschrijft

in zijn eerste boek het wonder van de schepping. We leren

met nieuwe ogen kijken naar de natuur om ons heen !

Dit voorjaar komen we met meer uitgaven van Neder-

landse bodem. Zo schreven MartUn Vellekoop en Nico-Dirk

van Loo een boek over de emerging church'beweging in

NedeÍland, een beweging die zoekt naar nieuwe manieren

va n kerk zijn. J ustitiepastor Ja n Eerbeek sch reef een boek

over zijn ervaringen als pastor in de gevangenis en de op-

richting van Exodus, waar hij bij betrokken is geweest. Een

interessant kijkje in een gesloten wereld!

Aan iedere doelgroep is weer gedacht. Het boek 'De arche-

ologie van de Bijbel' is vooral voor mensen die meer willen

weten over vondsten en ontdekkingen die de waarheid

van de Bijbel kunnen ondersteunen. Voor moeders is er het

boek van Petra Butler. Vol humoÍ schrijft zij over de chaos

dieje kan ervaren in huis en hoofd. Mannen zullen zich

vooral aangesproken voelen door de cadeauboeken van

Max Lucado. Voor ouderen is er het cadeauboek van Truus

van der Roest, waarin zij persoonlijke gedachten deelt over

geloven en ouder worden.

Naast de nieuwe'Leer en Lees Bi.jbel'zijn er ook weer

genoeg boeken voor kinderen in verschillende leeftijden.

Leest u de aanbieding maar eens rustig door

Ik wens u goede zaken toe!

Paul Abspoel,

Uitgever AÍk Media
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Het werkveld van Ark Media reikt

verder dan alleen haar boeken- en

kaartenfonds. Via Ark Mission draagt

Ark Media bij aan goede doelen voor

groepen in onze samenleving en in

het buitenland. Het gaat hier om

steun aan bijbel- en bijbelgerela-

teerde projecten, waanran sommige

gecombineerd zijn met materiaal op

het gebied van gezondheid en hiv/
aids bestrijding www.arkmission.nl
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Ba c k list
l,.qqboby

, Etti
nlfrJrrf:

9789033811931
Lieve baby
€ 4,95

974 90 42100 a2 6
Even bijpraten?
€ 4,50

97a 90 33A74 2t 1
Kinderen weten
àlle5
€ 3,95

978 90 42700 7 3 4
Voorjou, van mij
Van harte
€4,95

974 90 42700 88 8
Top tien tips
gezellig huis
€ 5,95

974 90 427 00 79 6
Tijd voorthee?
€ 4,50

978 90 42700 86 4
Top tien tips
.jonge ouders
€ 5,95

974 90 42700 81 1-

Toptien tips
snelheístel

t
Trl{ rooi

lnaa:
Bakkir

" rroo.§r3

974 90 4)700 gO 2

Bakkietroost?
€ 4,50

',..l...i rrr rn *rrnn., n
.. ,,i .-,- ) ls er relq tF vreren2,. Lt/.§ 

€ 4.s0

0

Colofol

Donauweg 4
1043 AJ Amsterdam

telefoon
fax
email

lnternet

(020) 4Bo 29 99
(020) 61148 64
info@arkmed ia.n I

www.arkmedia.nl
www.morgensterkaarten.n I

Vertege nwoo rd igers:
Arjan Bikker
Blieksloot 6, 3993 TC Houten
Tel. 06 15471068
e-mail a. bikker@ a rkmedia. n I

Rudolf Meeuwsen
Gaffelaar 39,8802 NR Franeker
tel. 06172362sO
fax (osu) 39 )1- 42
e-mail r.meeuwsen@arkmedia.nl

Marketing en Pu bliciteit
Leonie van Oudheusden
tel. (020)a80 29 97
e-mail lva noud heusden @a rkmed ia.n I

U it geve l
PaulAbspoel
tel. (020)480 29 85
e-mail p.abspoel@arkmedia.nl

Uitlevering aan de boekhandel via:
C.B.C. 't Culden Boek, Houten,
tel. (030) 2s2 66 10
Centraal Boekhuis, Culemborg,
tel. (o34s) 47s 87s
5choltens Boek, 5ittard, tel. (046) 459 48 48

Voor Vlaanderen:
Zwaan bvba, Mechelen, tel. (+32)
(o)r.s/21.80.00

Wijzigingen in prijs, uitvoering en levertijd wor-
den voorbehouden.

Een duidelijk en actueel overzicht van onze fond-
sen kunt u bekijken op bovenBenoemde websites.
Hier kunt u deze brochure ook in digitale vorm
downloaden. Op de stte vàn Morgensterkaarten
kunt u ons actuele wenskaartenassortiment bekij-
ken en snel en gemakkelijk (na)bestellen.
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974 90 33474 26 6
Van harte
€ 4,95
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974 90 42700 A5 7
Toptien tips
H uwelíjk
€ s,95
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Justitiepastoraat

Jan Eerbeek

Een misdadieer is meer dan
zijn delict e

ls meer dan
zijn delict

lan Eerbeek is hoofdpredikant namens de protestantse

kerken op het Ministerie van Justitie. Als predikant en

CDA-politicus (in de gemeenteraad van Den Haag) heeft

Eerbeek een brede visie op onze samenleving ontwik-
keld. Daarnaast is hij de drijvende kra cht achter Exodus

waar aan ex-gedetineerden begeleiding wordt geboden

zodat zij een kans krijgen een nieuwe start in hun leven

te maken. ln dit boek vertelt Eerbeek over zijn jarenlange

ervaring in het justitiepastora at. Uit alles wat hij schrijft

blijkt zijn enorme betÍokkenheid en gedrevenheid, maar

het is vooral de persoonlijke toon die dit boek zo prikke-

lend en lezenswaardig maakt.

ln de samenleving wordt vaak hard geoordeeld over'crimi-

nelen' en 'bajesklanten'. Jan Eerbeek geeft gedetineerden

in dit boek weer een menselijk gezicht en laat de lezer

kennismaken met de belangrijke rol die een justitiepredÈ

kant kan spelen binnen gesloten gemeenschappen.

Delilel Een misdadiger is meer dan zijn delict sryeekt op

zich al boekdelen. Maar mensen die werkelijk willen we-

ten wat er schuil gaat achter de wereld van gevan8enissen

en besloten inrichtingen, kunnen niet om dit belangrijke

boek heen. Eerbeek geeft zijn lezers inzicht door de men-

selijke kant van het gevangenisbestaan en Íesocialisatie te

benadrukken. Ook vertelt hU over zijn werk als hoofdpredi-

kant bij de Dienst Justitiële lnrichtingen, hoe het werk van

Exodus van de grond is gekomen en zich verder ontwikkelt
en hoe belangrijk het pastoÍaat tijdens detentie en de

nazorg voor ex-gedetineerden is.

Promotie: Jan Eerbeek organiseert bij de lancering van dit
boek een grootse presentatie waaÍ iedereen uit de justitie-

wereld voor uitgenodigd wordt.

urÍvoEnr{c luxe paperback

roRMÀÀr 14 x 21 cm
oMvair6 ca.250 pa8.
rsoN 978 90 33818 89 9

ur 707
€ ca 17,50
vERs(HUxr eind maart 2009
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