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ROMAN
Marianne Witvliet (1951) is auteur van
verschillende succesvolle en bekroonde
romans voor kinderen en volwassenen.
Ze werkt als redacteur bij de Erdee
Media Groep.

Fragment
Voel je dat ik er niet ben? Ruik je het donzen dekentje dat ik
over je heen heb gelegd en waar ik een beetje van mijn parfum op heb gespoten, heel weinig, niet meer dan een vleugje
maar, om iets van me bij je achter te laten?
Of maakt het je niet uit, en drijf je op je eigen stilte, op je
droomloze zee zonder geluiden van vogels en mensen?
Ze opende het zijvakje van haar tas en pakte de veertjes. Ze
moest moeite doen om ze tussen haar vingers te houden, zo
hard waaide het. Ze keek nog even naar de zachte glans van
de staartveren. Toen gaf ze de wind vrij spel. Ze dwarrelden
omhoog, hoger, hoger.
‘Goede vlucht,’ zei ze.
Maar ze had het tegen zichzelf.
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ROMAN

Marianne Witvliet
Toen je nog
huppelde
Psychologische roman

Ontroerende roman over verlies,
verdriet en loslaten

3e
druk
Ook verkrijgbaar:

Kind van het water
ISBN 978 90 239 9348 3
Prijs € 10,00

Zimmi raakt op een zonnige zomerdag, onder een hemel vol
zwaluwen, in coma. Sindsdien is zij er nog wel, maar ook weer
niet.

maart 2011
ISBN 978 90 239 9329 2

Het tengere meisjeslijf is een hermetisch gesloten kluis waarin
alle kostbaarheden achter een niet te ontcijferen slot zijn opgesloten. Haar moeder Meg en haar vader Jorrit verstaan ten slotte
ook elkaars taal niet meer sinds hun leven alleen nog om Zimmi
draait.
Meg maakt een vogelreis naar Mecklenburg, het gebied waar
ze Jorrit leerde kennen. Terwijl ze daar verhalen verzamelt voor
Zimmi en bij stukjes en beetjes haar liefde terugvindt, leert ze
Zimmi los te laten.

Inmiddels de derde roman van
deze succesvolle auteur

NUR 301
13,5 x 21,5 cm
Paperback met flappen

Authentieke zoektocht naar
vrijheid en geluk

Ca. 200 blz.
Ca. € 17,90
Omslagontwerp:

‘Een doorvoelde roman.’
- Dagblad Trouw over Kind van het water

Geert de Koning
Foto auteur: Sjaak
Verboom
E-book beschikbaar

Een verhaal over de zin van het lijden en de worsteling van het
loslaten tegen het lichtvoetige decor van een landschap met baltsende kraanvogels.
9
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Historische roman

Stephen D. Teeuwen
Bruid van de woestijn
Historische roman
Deel 2 in meeslepende serie
over de Judese ballingschap

Ook verkrijgbaar:

Dochter van Juda

Na vier jaar ballingschap reist Sjir’el met het Assyrische leger
mee op een veldtocht naar Juda. Daar is ze ooggetuige van de
meedogenloze afstraffing van haar volk wegens het achterhouden van belasting.

ISBN 978 90 239 9320 9
Prijs € 19,50

juni 2011
ISBN 978 90 239 9353 7
NUR 300
13,5 x 21,5 cm
Paperback
Ca. 392 blz.
Ca. € 19,50
Omslagontwerp:
Wil Immink
Foto auteur:
Sjaak Verboom
E-book beschikbaar

‘Mooie historische roman’
– EB Media over
Dochter van Juda

Na de verwoesting van de zuidelijke vestingstad Lakis ontmoet
zij Uzi, de jonge officier die ooit haar verloofde was. Als Sjir’el hem
wil helpen ontkomen aan een bloedige executie, zet ze een reeks
gebeurtenissen in gang waardoor ze niet meer terug kan naar Assyrië, maar evenmin naar haar familie. Op de vlucht in de woestijn
vreest ze dat ze zich zelfs heeft afgesneden van God. Sjir’el maakt
een wanhopige pelgrimage naar de berg Sinaï, in een poging haar
hoop te hervinden.
Bruid van de woestijn vormt het tweede deel van een serie over de
ballingschap van de Judeeërs. Het eerste deel, Dochter van Juda,
verscheen in 2010.
Stephen D. Teeuwen (1966) is geboren in Engeland. Tot 1974 woonde
hij in Nieuw-Guinea. Hij is journalist en schrijver. Van zijn hand
verschenen ook de jeugdromans De leeuw van Lakis en Dorst!

9
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PASEN

Wakker worden in het licht

Joke Verweerd

Joke Verweerd
Gedachten en gedichten rond Pasen

Joke Verweerd

Wakker worden
in het licht

Wakker worden in
het licht
Gedachten en gedichten rond Pasen
Opluisteren def

16:41

Pagina 1

Wat de christelijke feesten gemeen hebben is, dat ze teruggaan op Het
Verhaal. Het verhaal over hoe God met mensen omgaat, hoe Hij zelf
mens werd om anderen te redden. In dit Verhaal zijn de feesten als

Kerst, Pasen en Pinksteren de accenten en de uitroeptekens, waar we
ieder jaar met extra aandacht naar luisteren.

Om dit gedenken en vieren vorm te geven hebben we weer kleine

verhalen nodig, en liederen en gebeden. Zij geven ons de woorden die
we vaak zelf niet kunnen vinden.

In Opluisteren reikt Joke Verweerd ons een schat aan dit soort woorden

aan. Een deel van de verhalen zijn ontmoetingen met de hoofdpersonen
uit het bijbels verhaal, die de lezer een frisse kijk geven op de veelal
overbekende tekstgedeelten. Ook betrekt de auteur de lezer bij de
emoties achter de gebeurtenissen: het ongeloof van Zacharias, de

Joke Verweerd

mozaïek

13-08-2003

Joke Verweerd

Opluisteren

twijfel van Jozef, het verzet van Simon van Cyrene, de moedeloosheid

van Kleopas. Daarnaast zijn er veel eigentijdse verhalen die het feest of
De gedichten en gebeden verwoorden iedere keer een nieuw aspect van
het betreffende feest. Ze kunnen helpen eigen woorden te vinden om
dingen uit te spreken.

Opluisteren biedt verhalen, gedichten en gebeden voor: Advent; Kerst,
de Lijdenstijd, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Deze teksten zijn

uitstekend geschikt om te gebruiken in liturgieën voor vieringen en
samenkomsten rond de kerkelijke feesten.

Joke Verweerd is een bekend auteur in binnen- en buitenland.
Zij schrijft poëzie, korte verhalen en romans, waarvan enkele zijn
vertaald. Haar meest recente roman is Paradiso (2001). Een compleet
overzicht van haar werk is te vinden op www.jokeverweerd.nl.

NUR 714

Opluisteren

een facet daarvan in het leven van alledag plaatsen.

2e
druk

Verhalen, gedichten
en gebeden voor
christelijke feesten

www.uitgeverijmozaiek.nl

Ook verkrijgbaar:

Opluisteren
Dertig meditatieve teksten, zowel geschikt voor persoonlijke
verdieping als voor vieringen rond Pasen.
Na de succesvolle bundel Opluisteren komt de geliefde auteur
Joke Verweerd nu met heuse opvolger: een bundel sprekende
gedichten en overdenkingen voor de tijd rond Pasen. De bundel
is het resultaat van een unieke samenwerking tussen Verweerd
en Marianne Witvliet. De inspirerende gedichten en gedachten
van Verweerd maken de lezer bewust van de moeilijke weg naar
Pasen en van de kracht van de opstanding. De prachtige foto’s van
Witvliet geven de gedichten een extra lading.
De bundel is niet alleen erg mooi voor persoonlijke verdieping,
maar ook bruikbaar in de liturgie van vieringen rond Pasen.
Joke Verweerd is ruim vijfentwintig jaar auteur. Ze publiceerde
verschillende dichtbundels, enkele verhalenbundels en een groot
aantal succesvolle romans. Marianne Witvliet is auteur van verschillende succesvolle romans voor kinderen en volwassen. In haar
vrije tijd is ze fotografe.

ISBN 978 90 239 9102 1
Prijs 18,90

Veelzeggend geïllustreerd
met fijnzinnige foto’s van
Marianne Witvliet

Februari 2011
ISBN 978 90 239 9370 4
NUR 714

Een geschenkboek voor
jong en oud

13,5 x 21,5 cm
Gebonden, fullcolour
Ca. 64 blz.
Ca. € 13,90

Voor persoonlijk gebruik en
voor vieringen rond Pasen

Omslagontwerp:
Studio Vrolijk
Foto’s omslag en
binnenwerk:

‘Spelend met woorden
worden in de gedichten de
diepste vragen van ons hart
verwoord.’ – Reformatorisch
Dagblad over Opluisteren

Marianne Witvliet
Foto Joke Verweerd:
Sjaak Verboom

9
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MIDPRICE

maart 2011

maart 2011

ISBN 978 90 239 9374 2

ISBN 978 90 239 9375 9

Omslagontwerp:

Vertaling: Else Algra

Wil Immink

Omslagontwerp:

E-book beschikbaar

Wil Immink

€ 8,90 midprice

E-book beschikbaar
€ 13,50 midprice

€ 8,90
midprice

€ 13,50
midprice

Laatste nacht
Els Florijn

Maarten Luther
Reg Grant

De verrassende debuutroman van succesauteur Els Florijn
nu in midprice-uitgave!

Meeslepende historische roman die de lezer midden
in de turbulente tijd van Luthers reformatie plaatst.
Actueel in het kader van Refo500!

Steven is 28 jaar als zijn vrouw sterft en hij achterblijft met
twee kleine kinderen. Zijn belofte aan zijn vrouw om niet te
hertrouwen gijzelt hem… en zijn kinderen. Als Steven en zijn
zoon Alex - in een poging dichter bij elkaar te komen - samen
op vakantie gaan wordt pijnlijk duidelijk hoe groot de kloof
tussen hen beiden geworden is.
Laatste nacht is een roman over wantrouwen, maar tegelijk
over sterke wederzijdse betrokkenheid, over de onmogelijkheid te zeggen wat er gezegd moet worden, en over een
verbondenheid die niets anders oplevert dan eenzaamheid.

1517: Duitsland zucht onder het zware juk van Rome. Maar
de augustijner monnik Maarten Luther verbreekt de
lijdzaamheid en komt in opstand. Hij veroorzaakt daarmee
grote onrust. Hij moet zich verantwoorden in de hoogste kerkelijke kringen en wordt voor ingrijpende keuzes
gesteld…

Deze roman verscheen eerder onder de titel
Opstand

9
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Historische roman

Irma Joubert
Het spoor van de liefde
Historische roman
Nieuw deel bij de indrukwekkende roman
Het meisje uit de trein

Ook verkrijgbaar:

Het meisje uit de
trein

De hartverwarmende voorgeschiedenis van Gretls ZuidAfrikaanse ouders – een liefdesverhaal dat ontroert en
bemoedigt.
Johannesburg, begin jaren ’30. Kate Woodroffe is een beschermd leven gewend. Als ze besluit haar studie sociologie af
te sluiten met een veldonderzoek onder arme blanke ZuidAfrikanen, zijn haar ouders dan ook niet enthousiast.
Kates vader is directeur van een mijn. Hij vraagt aan Bernard
Neethling, zijn felste tegenstander bij de vakbond, zijn dochter
te begeleiden in de achterbuurten van Johannesburg. Zo
hoopt hij dat Kate veilig is en dat hij tegelijk Bernhard voor zijn
ideeën kan winnen.
Er gebeuren echter hele andere dingen. Kate en Bernard raken
hopeloos verliefd – een relatie die vanwege het standsverschil
tot mislukken gedoemd is.
Irma Joubert was 35 jaar lang docent geschiedenis. Van haar
hand verscheen eerder bij Mozaïek Het meisje uit de trein.

ISBN 978 90 239 9362 9
Prijs € 21,90

april 2011
oorspronkelijke titel:

Ver wink die Suiderkruis

Lof voor Het meisje uit
de trein:
Absoluut een
aangrijpend verhaal’
– Els Florijn, auteur van
Het meisje dat verdween

vertaling:
Dorienke de Vries
ISBN 978 90 239 9372 8
NUR 342
13,5 x 21,5 cm
Paperback
Ca. 304 blz.

‘De mooiste Afrikaanse roman van
de afgelopen tien jaar’
- Cornee van der Wind-Ferreia, docent
Driestar College

Ca. € 18,90
Omslagontwerp:
Wil Immink
E-book beschikbaar

9
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Middeleeuwse mystery-serie

Mel Starr
De meesterproef
Een Master Hugh Mystery
Nieuwe spannende serie rond
een arts in de Middeleeuwen

Vol idealen begint de jonge Master Hugh zijn artsenpraktijk
in het dorpje Bampton. Dan wordt hij gevraagd de herkomst
van een aantal gevonden botten vast te stellen…
Maart 2011
oorspronkelijke titel:
The Unquiet Bones
vertaling: Liesbeth
Goedbloed
ISBN 978 90 239 9379 7
NUR 342, 331
13,5 x 21,5 cm
Paperback
Ca. 288 blz.
Ca. € 17,90
Omslagontwerp:
Wil Immink
E-book beschikbaar

9
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De perfecte kruising tussen
James Herriott en Broeder
Cadfael
‘Een meervoudige moord
die met veel schwung wordt
opgelost… Een fantastische
reis naar het verleden!’ Paul Maier

Lord Gilbert is niet blij met de vondst van beenderen in de
beerput bij zijn kasteel. Hij wil een gedegen onderzoek. Master
Hugh ontdekt al gauw dat het de botten van een jonge vrouw
moeten zijn. Maar wie was dat meisje? En waarom heeft niemand
haar als vermist opgegeven? Gaandeweg het onderzoek komen
er steeds meer vragen. Wat deed de zoon van de smid om
middernacht op het kerkhof? En hoe geloofwaardig is het dat
iemand onderweg zijn goudbrokaten mantel verliest?
Ook Lady Joan, de beeldschone zus van Lord Gilbert, toont
belangstelling voor de zaak. Maar haar interesse gaat verder dan
Hughs werk…
Mel Starr was docent geschiedenis, en verdiepte zich in
middeleeuwse geneeskunde en letterkunde. Momenteel schrijft hij
aan zijn Master Hugh-serie. Zie http://melstarr.net.
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Thriller

Joel C. Rosenberg
De Twaalfde Imam
Thriller
Nieuwe serie van bestsellerauteur
Joel C. Rosenberg
OSAMA BIN LADEN IS DOOD. SADDAMS REGIME IS
OMVER GEWORPEN. BAGDAD IS EEN RUÏNE.

A

lle ogen zijn gericht op Jon Bennet en Erin McCoy,
twee adviseurs van de Amerikaanse overheid,
die naar het Midden-Oosten reizen om een historisch
Arabisch-Israëlisch vredesverdrag af te sluiten en de
nieuwe visie van de Amerikaanse president op vrijheid
en democratie te verspreiden.
Maar in het verborgene is een duistere tegenbeweging
op gang gekomen van anonieme strijders. Het
Amerikaanse vredesverdrag gaat lijnrecht tegen al hun
principes in; zij zien het dan ook als een heilig doel
Amerikaanse elementen koste wat kost te bestrijden.
De plannen die ze smeden zijn huiveringwekkend.
Er ontstaat een strijd om Jeruzalem en het Heilige
land – Irak wil een tweede Babylon stichten – en Jon en
Erin zitten er middenin. Zijn dit, vragen ze zich af, de
tekenen van de laatste dagen voor de terugkeer van
Christus?
Joel C. Rosenberg werkte als veiligheidsadviseur en
communicatiestrateeg voor topmannen als Steve
Forbes en de voormalige Israëlische minister-president
Benjamin Netanyahu. Hij is auteur van diverse thrillers
die verschenen zijn bij uitgeverij Mozaïek.

Wanneer de leiders van Iran oproepen tot de vernietiging van
Israël en de VS, wordt CIA-agent David Shirazi naar Teheran
gestuurd met maar één opdracht: verstoor het Iraanse
nucleaire wapenprogramma.
www.uitgeverijmozaiek.nl

Terwijl David infiltreert in de Iraanse regering, verspreidt zich in
Teheran het bericht over een obscure geestelijke, bejubeld als de
islamitische messias en bekend als de Twaalfde Imam. Nieuws
over zijn wonderen, genezingen en tekenen gaat als een lopend
vuurtje door de stad, net als de geruchten over een gruwelijke
oorlog.
Nu de profetie over de Twaalfde Imam vervuld lijkt, bereidt het
Iraanse leger zich erop voor Israël aan te vallen en het Einde der
Dagen in gang te zetten. David moet actie ondernemen om zijn
land en wereld te redden. Maar de tijd dringt…
Joel C. Rosenberg werkte als veiligheidsadviseur en communicatiestrateeg voor Steve Forbes en de Israëlische premier Benjamin
Nethanyahu. De Twaalfde Imam is zijn zesde thriller.

ISBN 978 90 239 9261 5 NUR 332

JOEL C.

ROSENBERG

DE
LAATSTE
DAGEN

DE

Ook verkrijgbaar:

De laatste dagen

THRILLER

LAATSTE
DAGEN

ISBN 978 90 239 9261 5
Prijs € 19,90

Het Ezechiëlscenario
ISBN 978 90 239 9181 6

JOEL C. ROSENBERG

Prijs € 13,50
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verschijnt mei 2011
oorspronkelijke titel:

The Twelfth Imam
vertaling:

‘Rosenberg steekt boven
het gemiddelde uit.’
– Nederlands Dagblad

Daniëlle Langerak
ISBN 978 90 239 9373 5
NUR 342
14,5 x 22,5 cm
Paperback

‘…zijn romans lijken
zo weg te lopen uit de
nieuwsrubrieken – maar
dan die van volgend jaar.’
– Washington Times

Ca. 464 blz.
Ca. € 21,90
Omslagontwerp:
Bas Mazur
E-book beschikbaar

9
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PRENTENBOEK

Iris Boter
Vandaag zijn wij
de baas!
Prentenboek

Een gewone zaterdag in een gewoon gezin met een kat en
een hond.
Tom en Tara willen van alles, maar niets mag. Zelfs geen
varkentje als huisdier.

mei 2011
ISBN 978 90 239 9376 6
NUR 273/274
21 x 26 cm
Gebonden
Ca. 28 blz.
Ca. € 12.90
Omslagontwerp:
Iris Boter

9
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Een grappig kijk- & zoekboek voor kinderen die ook
wel eens de baas zouden
willen zijn
‘In de gaten houden, die
Boter!’ – Leesgoed over Online!

Als wij groot zijn, doen we het heel anders! zegt Tom.
Prima, zegt papa. Dan ruilen we toch?
En dat gebeurt.
Tom en Tara zijn de baas. Ze doen alles wat ze anders niet mogen,
bakken een taart, bellen zomaar iemand op, gaan uren in bad,
blijven de hele dag in pyjama lopen en maken macaroni met
smarties.
Als aan het eind van de dag het huis één zootje is, spreken ze papa
en mama nog een keer streng toe: we ruilen weer.
Alles is weer gewoon. Behalve dan dat kleine roze vriendje dat
meegelopen is naar huis.
Iris Boter (1972) is illustrator en schrijver. Van haar hand verschenen inmiddels verschillende prentenboeken. Ook schreef ze enkele
jeugdromans, waaronder Online! en Sanne gaat solo, die genomineerd werd voor Het Hoogste Woord 2009.

