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Fotoboek bisschop Bekkers
In de weekendbijlage van het Brabants Dagblad (6-7mei) stond al een
mooie vooraankondiging: het fotoboek Bisschop Bekkers (1908-1966, een
hartstochtelijk priesterleven, dat in oktober verschijnt. Dit fotoboek is
samengesteld door zijn archivaris Peter Steffen en bevat teksten van onder
anderen emeritus-bisschop Jan Bluyssen en de Bossche hoogleraar
etnologie Gerard Rooyakkers.
Het boek wordt uitgegeven door uitgeverij Veerhuis in samenwerking met
Het Bossche Prentenkabinet. Vooraf intekenen (€ 29,50) kan bij uitgeverij
Veerhuis, Nieuwe Schans 4, 6626 BC Alphen a/de Maas of via
rvdw@home.nl. De winkelprijs bedraagt straks € 34,50.

VolZin
Betrokken, bewogen en bezonnen: dat zijn de kenmerken van VolZin,
tweewekelijks opinieblad voor geloof en samenleving. VolZin is de
oecumenische voortzetting van Hervormd Nederland en De Bazuin.
Elk nummer van VolZin telt 40 bladzijden met daarin interviews,
achtergronden, commentaar en opinies. Verder een nieuwsoverzicht, een
kunstrubriek, nieuwe boeken en een agenda.
VolZin is een blad voor mensen die nieuwsgierig zijn naar de rol van
religie, geloof en kerk in de samenleving van vandaag en biedt daarvoor
argumenten en inspiratie.
Interesse? Surf dan naar www.opiniebladvolzin.nl en vraag een gratis
proefnummer aan!
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