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Matcha, the cookbook. Ediz. a colori Gretha Scholtz 2016
Ontmoeting Leo Smelt 2021-03-24 Pastorale bezoeken afleggen, het is mooi,
dankbaar, spannend en soms zwaar om te doen. Dit boek wil pastorale
bezoekers inspireren, nieuwe ideeën aanreiken en laten leren van anderen.
Voor twintig pastorale doelgroepen en situaties geven de auteurs drie tot vijf
fijngevoelige casusbeschrijvingen, met reflectie en een gebed. Het boek
stimuleert en inspireert zo nieuwe en ervaren bezoekers, werkt
drempelverlagend en geeft inzicht in het eigen handelen. Aart Peters is
gemeenteadviseur van de Protestantse Kerk in Nederland en voorheen
diaconaal consulent. Leo Smelt was werkzaam als zendingspredikant in Peru
en is nu protestants predikant in Voorthuizen.
Dit is mijn dag Aidan Chambers 2013-02-14 Het moment waarop een meisje
voor het eerst durft op te komen voor zichzelf. Het boek dat iemands leven
compleet verandert. Het schijnbaar onschuldige zoenspel dat dramatische
gevolgen krijgt. In zestien verhalen over liefde, verraad en wraak beschrijft
Aidan Chambers gebeurtenissen die je leven voorgoed veranderen.
Verrassende verhalen die nog lang blijven nazinderen.
20 vragen voor Gloria Martyn Bedford 2016-10-26 Op een saaie
doordeweekse dag stapt een nieuwe jongen Gloria’s klas binnen. En niet
zomaar één. Uman is knap en mysterieus, en ook grappig en superslim. Hij
komt meteen naast Gloria zitten en heeft alleen maar oog voor haar. Binnen

de kortste keren wordt ze verliefd. Dus als hij voorstelt om te breken met hun
saaie leven en er samen vandoor te gaan, hoeft ze niet lang na te denken. Ze
nemen een tentje mee, gooien hun telefoons weg en gaan samen het
avontuur tegemoet... Maar wie is deze raadselachtige jongen eigenlijk? En is
hij wel te vertrouwen? Wanneer Gloria eindelijk achter de waarheid over
Umans verleden komt is ze mijlenver van huis en stellen haar ouders en de
politie zich de vraag: waar is Gloria?
Het zelfportret James Hall 2015 Culturele geschiedenis van het zelfportret in
de beeldende kunst vanaf de Middeleeuwen tot heden.
Jeff in Venetië, de dood in Varanasi Geoff Dyer 2014-10-22 Jeff Atman, een
gehaaide en overwerkte journalist, is in Venetië om de aftrap van de Biennale
te verslaan. Hij verwacht veel kunst te zien, zich bij veel chique feestjes naar
binnen te kunnen kletsen, en veel te veel bellini’s te drinken. Hij had niet
verwacht de intrigerende Laura te ontmoeten, die zijn korte verblijf in de stad
volledig zal transformeren. Een andere stad, een andere opdracht. Een
journalist bevindt zich op de oever van de Ganges in Varanasi. Te midden van
de mensenmenigtes, de ghats en de chaos van een van de belangrijkste
pelgrimsoorden binnen het hindoeïsme wacht hem een transformatie van een
heel andere soort. Jeff in Venetië, de dood in Varanasi is een volstrekt uniek
en verrassend tweeluik over liefde, kunst en verlangen. Daarmee komt hij
dicht in de buurt van typische Thomas Mann-thema’s zoals verlangen naar
schoonheid en een verloren jeugd, maar met een geheel eigen intelligente,
scherpe en geestige stijl die deze roman uitzonderlijke brille geven.
Ridder zonder hart Cornelia Funke 2012-04-27 Jon heeft het moeilijk. Omdat
hij niet met zijn stiefvader overweg kan wordt hij naar een kostschool gestuurd.
En dan verschijnen op een nacht ook nog vier geesten van middeleeuwse
ruiters onder zijn raam. Ze kondigen aan niet te zullen rusten voor ze hem
hebben vermoord. Jon is doodsbang, want hoe kun je het opnemen tegen
geesten? De enige die Jons verhaal serieus neemt is Ella, die bij hem op
school zit. Ze stelt voor de geest van Willem Langzwaard om hulp te vragen.
Deze ridder is begraven in de kathedraal en heeft gezworen iedereen te
helpen die in nood verkeert. Samen met Ella laat Jon zich â s avonds insluiten
in de kathedraal. Zal ridder Langzwaard werkelijk verschijnen en kan hij Jon
helpen?
Praktisch perfect Katie Fforde 2020-01-21 Heerlijke feelgood voor als je lekker
eens tijd voor jezelf hebt! Anna is binnenhuisarchitect en heeft alles op het
spel gezet door een klein maar schattig huis te kopen. Zo hoopt ze meteen
haar familie te bewijzen dat ze prima voor zichzelf kan zorgen. Maar hoewel
het huis er van buiten perfect uitziet, heerst er achter de voordeur complete
chaos: de vloer ontbreekt, ze gebruikt een ladder als trap, en de verlichting
bestaat uit kaarslicht. Anna begint zich al snel af te vragen of ze zich

misschien te veel op haar hals heeft gehaald. Gelukkig krijgt Anna behalve
kopjes thee en glazen wijn ook morele steun van haar buurvrouw Chloe. Maar
net als het erop lijkt dat zowel de renovatie als het leven van Anna praktisch
perfect verloopt, komt de knappe, maar onuitstaanbare Rob Hunter op haar
pad, die meer hordes opwerpt dan ze ooit heeft hoeven nemen… In de pers
‘Ouderwetse romantiek op zijn best.’ Elle 'Fijn om bij weg te dromen.’ Flair
Het verhaal van de filosofie Bryan Magee 2003 Inleidend, royaal geïllustreerd
overzicht van de westerse filosofie.
De piraat Harold Robbins 2021-04-26 In Badyr’s leven staan twee vrouwen
centraal: zijn ex-geliefde die nog steeds van hem houdt en de vrouw die op
zoek is naar haar vader. Badyr doet zaken voor de rijkste oliesjeiks van het
Midden-Oosten en is zelf ook schatrijk geworden. Hij kan iedere vrouw krijgen
die hij wil. Maar hoe zit het met de twee vrouwen die hem niet los kunnen
laten? Ondertussen komt hij met zijn werk klem te zitten in een gevaarlijk
politiek spel. Wie kan hij nog vertrouwen? ‘De piraat’ is kenmerkend voor de
thema’s die Harold Robbins aansnijdt in zijn romans, zoals verlangen, roem en
macht, maar deze keer speelt het zich af in complexe wereld van
internationaal terrorisme en de olie-industrie. De in New York geboren Harold
Robbins (1916-1997) is een van de meest gelezen auteurs ter wereld. Er zijn
meer dan 750 miljoen exemplaren van zijn romans verkocht en zijn boeken
zijn vertaald in 32 talen. In 1948 brak hij door met zijn allereerste roman ‘Hart
zonder toegang’ dat door enkele expliciete seksuele passages de aandacht
wekte onder het Amerikaanse publiek. Ook werden maar liefst twaalf romans
verfilmd met niemand minder dan Elvis Presley in de hoofdrol in ‘King Creole’.
In het boek ‘De droomfabrikanten’, later ook verfilmd, vertelt Robbins over de
filmindustrie in Hollywood dat gedeeltelijk gebaseerd is op zijn ervaringen uit
de tijd dat hij daar werkzaam was. Andere bekende werken zijn ‘79 Park
Avenue’ (1955), ‘De duivel als leidsman’ (1961) en ‘De avonturiers’ (1966).
Hoewel sommige romans bijna zeventig jaar oud zijn, komen hedendaagse
onderwerpen aan bod zoals prestige, geld en macht.
Van het westelijk front geen nieuws Erich Maria Remarque 2020 Beschrijving
van de verschrikkingen van de stellingenoorlog 1914-'18 in Frankrijk, aan de
hand van de lotgevallen van een groep Duitse jongens.
De zonsopgang Victoria Hislop 2015-02-17 Zomer 1972: in het geliefde
vakantieoord Famagusta op het zonovergoten eiland Cyprus verrijst een luxe
vijfsterrenhotel. In hotel De Zonsopgang werken Griekse en Turkse Cyprioten
ondanks hun tegenstellingen in harmonie samen. De Griekse familie Georgiou
en de Turkse Özkans komen ook naar Famagusta, in een poging het geweld
dat Cyprus al jaren in zijn greep houdt te ontvluchten. Famagusta lijkt een
zonnige, vredige enclave op het verscheurde Cyprus, maar schijn bedriegt:
tijdens de burgeroorlog die het eiland meer en meer in zijn greep krijgt,

verandert Famagusta in een spookstad, waarin de twee families als enigen
achterblijven. In de tijd die volgt raakt het lot van de beide families voorgoed
met elkaar vervlochten.
Lichaam van licht Jelmer Soes 2017-01-06 Na zijn middelbare schoolexamen
gaat Jonas studeren en op kamers wonen. Dat lijkt heel goed te gaan, maar hij
besteedt ook steeds meer tijd aan gamen. Hij wordt hoe langer hoe beter in
het spelen van The Rift en voelt zich in de virtuele wereld meer thuis dan in de
echte. Hij verwaarloost zijn studie, gaat niet meer naar zijn ouderlijk huis en
liegt tegen iedereen om hem heen om maar door te kunnen gamen. Een
doorbraak als profgamer ligt binnen handbereik, dus waarom zou hij ’s nachts
nog slapen? Jelmer Soes is docent, schrijver en recensent. Zijn debuut Risk
werd enthousiast ontvangen: ‘origineel en aanstekelijk’ (de Volkskrant), ‘een
intrigerende jeugdroman die door het hoofd blijft spoken’ (jaapleest.nl).
Slashboeken zijn boeken die geschreven zijn op basis van het waargebeurde
levensverhaal van een bijzondere jongere.
De wraak van de geografie Robert S. Kaplan 2012-10-17 Na het grote succes
van Moesson, komt Robert Kaplan nu met een nieuw visionair werk: De wraak
van de geografie. Robert D. Kaplan bespreekt hoe mensen en ideeën
weliswaar invloed hebben op de loop van gebeurtenissen, maar dat de
geografie uiteindelijk bepalend is voor de loop van de geschiedenis. Hij biedt
ons een geheel nieuwe blik op de Europese schuldencrisis, legt uit waarom
Rusland zo paranoïde is, geeft een verklaring voor de onverbiddelijkheid van
de Chinese macht, laat zien hoe India in de knel zit tussen haar directe buren,
bepleit waarom Iran de ware spil van EurAzië is en toont ten slotte aan
waarom de grenzen van Arabische landen als Syrië en Irak minder kunstmatig
zijn dan ze lijken.
Peter Vos - Getekende brieven Jan Piet Filedt 2017-01-15
Waarom ik soms op en neer spring Naoki Higashida 2018-08-14 Unieke
autobiografie van een dertienjarige autistische jongen – met een inleiding van
David Mitchell, die zelf een autistische zoon heeft Waarom fladderen
autistische kinderen met hun handen voor hun ogen? Of gaan ze door het lint
als ze een foutje maken? Het is vaak lastig om het gedrag en de
belevingswereld van een autist te begrijpen. Naoki Higashida lijdt aan een
zware vorm ervan, waardoor hij nauwelijks in staat is om te communiceren.
Dankzij een betrokken onderwijzer die vindingrijk met hem aan de slag ging
om karakters, woorden en zinnen te leren via een alfabetraster, slaagde Naoki
erin om, mede door zijn doorzettingsvermogen, woorden te kunnen spellen. In
Waarom ik soms op en neer spring geeft hij antwoord op de vragen die velen
zich bij autisme stellen. Naoki bewijst dat ook mensen met autisme over
fantasie, humor en empathie beschikken en maakt op een indringende en
ontroerende wijze duidelijk hoe belangrijk geduld en begrip zijn. De pers over

Waarom ik soms op en neer spring ‘Zijn verslag van een leven dat vaak en
heftig op zijn kop staat, ontroert door de zorgvuldigheid waarmee hij dit tumult
onder woorden probeert te brengen.’ de Volkskrant ‘Een van de meest
bijzondere boeken die ik ooit heb gelezen. Ontroerend en een eyeopener.’ Jon
Stewart, The Daily Show ‘Amazing times a million.’ Whoopi Goldberg
Leven na leven Kate Atkinson 2013-08-15 Stel dat er niet alleen tweede
kansen waren, maar derde kansen, vierde kansen, een oneindige hoeveelheid
kansen om je leven te herhalen totdat je het eindelijk goed deed. Zou je dat
wel willen? In een koude, besneeuwde nacht in 1910 komt bankiersdochtertje
Ursula Todd ter wereld in een lommerrijke buitenwijk van Londen dood. In
diezelfde koude, besneeuwde nacht komt Ursula Todd ter wereld, schreeuwt
lang en hard, en begint aan een leven dat, om het zachtjes uit te drukken, heel
ongewoon zal blijken. Want terwijl ze groeit, gaat ze ook dood, herhaaldelijk,
op verschillende manieren. Tegelijkertijd nadert de tweede grote oorlog van de
eeuw. Kan Ursula, gezegend door een schijnbaar oneindige hoeveelheid
levens, de wereld redden van de onvermijdelijke neergang? En als ze dat kan
zal ze het ook doen?
Na de missie Erwin Kamp 2012 Zelfhulpgids voor het omgaan met de fysieke,
mentale, emotionele en gedragsmatige reacties na deelname aan een
uitzending.
Tirannen Aidan Chambers 1991
Morgen is een ander land Michael de Cock 2017-02-21 ‘Kom,’ had mama
gezegd. ‘We vertrekken. Morgen vertrekken we.’ We hebben in zeven haasten
onze spullen bij elkaar gepakt. Hoe snel is dat, in zeven haasten? Dat is
verschrikkelijk snel. Sneller dan Messi kan rennen en sterren kunnen vallen.
Sneller dan het licht. Zo snel dat we nauwelijks de tijd hadden om afscheid te
nemen. Een meisje en haar moeder stappen in de donkere laadbak van een
vrachtwagen, voor een lange, onzekere rit. Het lijkt wel een ruimtecapsule op
weg naar een onbekende planeet. Ze moeten er heel stil zijn. Gelukkig is het
meisje wereldkampioen in stil zijn. Dit e-book is alleen geschikt voor de tablet.
U kunt het niet lezen op een e-reader.
Verlaat me nooit Harold Robbins 2021-04-26 Zal Brad Rowan ooit de zware
top in de New Yorkse zakenwereld bereiken? Het enige wat in deze wereld
telt, is hoeveel centen je op je bankrekening hebt staan. Met eerlijkheid en
respect kom je nergens! Brad barst uit elkaar van ambitie en heeft altijd
honger naar meer macht, vrouwen en geld. Langzamerhand raakt hij verstrikt
in een web van leugens, hebzucht en blinde lust, waardoor hij alles dreigt te
verliezen, inclusief zichzelf. ‘Verlaat me nooit’ is Robbins’ indringende verhaal
over een man die altijd meer wil, maar niet lijkt te vatten wat hem diep van
binnen gelukkig maakt. De in New York geboren Harold Robbins (1916-1997)
is een van de meest gelezen auteurs ter wereld. Er zijn meer dan 750 miljoen

exemplaren van zijn romans verkocht en zijn boeken zijn vertaald in 32 talen.
In 1948 brak hij door met zijn allereerste roman ‘Hart zonder toegang’ dat door
enkele expliciete seksuele passages de aandacht wekte onder het
Amerikaanse publiek. Ook werden maar liefst twaalf romans verfilmd met
niemand minder dan Elvis Presley in de hoofdrol in ‘King Creole’. In het boek
‘De droomfabrikanten’, later ook verfilmd, vertelt Robbins over de filmindustrie
in Hollywood dat gedeeltelijk gebaseerd is op zijn ervaringen uit de tijd dat hij
daar werkzaam was. Andere bekende werken zijn ‘79 Park Avenue’ (1955),
‘De duivel als leidsman’ (1961) en ‘De avonturiers’ (1966). Hoewel sommige
romans bijna zeventig jaar oud zijn, komen hedendaagse onderwerpen aan
bod zoals prestige, geld en macht.
Wie is er bang voor de voetbalzombies? Simon van der Geest 2016-10-18
Ramon houdt van voetbal. Maar niet van verliezen. Over twee weken komt zijn
vader kijken. Dan moet zijn team winnen. Echt winnen. Maar hoe? Ze missen
twee man! Dan vertelt Nanie over zombies. Die helpen als je ze heel hard
nodig hebt. En Ramon heeft hulp nodig... Misschien kan het helemaal niet.
Misschien is het maar een verhaal. Maar ik geloof het. Ik wil het geloven. Want
ik wil een zombie. Onderzoek wijst uit dat kinderen het gelukkigst leren lezen
als ze zelf naar een boek grijpen. Tijgerlezenboeken leggen daarom nadruk op
humor en spanning. Ze bieden variatie in moeilijkheidsgraad en zijn geschikt
om voor te lezen en zelf te leren lezen.
De reis van Ruth Donald McCaig 2014-10-30 Iedereen kent het beroemde
verhaal van Scarlett O’Hara en haar Rhett. Gejaagd door de wind verscheen
voor het eerst in 1936, en werd daarna miljoenen keren verkocht. Iedereen
kent natuurlijk ook Mammy (geboren Ruth), Scarlett’s trouwe bediende. In dit
boek, waarin het leven van Mammy centraal staat, lezen we wat er gebeurde
vóór Gejaagd door de wind begint. Op het Caribische eiland Santo Domingo,
een eiland dat wordt verteerd door een revolutie, is er na een heftig gevecht
maar één overlevende: een klein meisje. Twee Franse immigranten ontfermen
zich over haar, en nemen het mooie donkere kind mee naar het stadje
Savannah in het zuiden van de VS. Dit is het meeslepende verhaal van het
leven van Ruth, dat wordt beheerst door haar strenge meesteres Scarlett. Met
vallen en opstaan groeit Ruth op tot Mammy, een trotse slavin en een sterke
vrouw die zelf nooit vrijheid heeft gekend. De reis van Ruth is een levendig,
indringend portret van drie generaties opmerkelijke vrouwen tegen de
achtergrond van Amerika in de negentiende eeuw.
Visite uit de hemel Jacques Klöters 2016-10-15
Twaalf jaar onschuldig in de cel Romano van der Dussen 2016 Persoonlijk
relaas van een Nederlander die door een gerechtelijke dwaling twaalf jaar
onschuldig in een Spaanse gevangenis doorbracht.
Parnassia Josha Zwaan 2011-04-29 Een joods meisje duikt onder bij een

christelijk gezin en vervreemdt van haar eigen familie en tradities In 1942
wordt de jodenvervolging in Nederland steeds grimmiger. De kleine Rivka
wordt onder-gebracht bij een domineesgezin in Zeeland, ver weg van haar
eigen wereld. Wanneer haar vader na de bevrijding op de stoep staat, herkent
ze hem niet meer, en ze blijft in Zeeland. Pas als ze later zelf kinderen krijgt,
komt er een stroom aan onderdrukte gevoelens en herinneringen los, met als
dramatisch resultaat dat ze afstand neemt van haar gezin. Jaren later vertelt
Rivka haar dochter hoe het zo ver heeft kunnen komen dat zij haar kinderen in
de steek liet zonder ooit nog om te kijken. Parnassia is een ontroerend verhaal
over een moeder-dochterrelatie, identiteit en de vernietigende werking van een
geheim.
Talking about my generation Tom Steenbergen 2017-01-15
Vrouwen en macht Mary Beard 2018-06-12 Met wrange humor begeeft Mary
Beard, de beroemdste classicus van het Verenigd Koninkrijk, zich in de
genderdiscussie. Ze toont ons hoe in de geschiedenis machtige vrouwen
behandeld zijn. Haar voorbeelden komen uit de klassieke oudheid en het hier
en nu, en ze leggen de culturele pijlers onder een eeuwigdurende misogynie
bloot. Ze bespreekt de stem van vrouwen in het maatschappelijk debat en
bevraagt onze aannames omtrent de manier waarop vrouwen met macht
omgaan. En hoe komt het dat zo weinig machtige vrouwen aan een mannelijk
rolmodel weten te ontsnappen? Naar aanleiding van haar persoonlijke onlineervaringen op het gebied van seksisme en agressie vraagt Mary Beard zich af:
als vrouwen niet zichtbaar zijn binnen onze machtsstructuren, is het dan niet
de macht die we moeten omvormen?
Inleiding informatica J. Glenn Brookshear 2005
Jane Austen, onder vier ogen Anke Werker 2016-11-07 ‘Jane Austen, onder
vier ogen’ van Anke Werker is een prachtige historische roman voor fans van
‘Love & Friendship’, ‘De Jane Austen-leesclub’, ‘Downton Abbey’ en
‘Landgoed Longbourn’. Wat als er van de schrijfster van ‘Pride & Prejudice’
een dagboek bewaard was gebleven? Vanaf het moment dat Jane Austen zich
in 1809 samen met haar familie vestigt in Chawton, Hampshire, neemt haar
carrière als schrijver een vlucht. Om deze periode vast te leggen begint Jane
een dagboek. In 1843 kijkt Cassandra Austen terug op haar leven. Niemand
had kunnen vermoeden dat Jane na haar dood in 1817 een beroemdheid zou
worden. ‘Jane Austen, onder vier ogen’ gunt je een kijkje in het leven van Jane
en Cassandra Austen. Hoewel de verhaallijnen zijn ontsproten aan de fantasie
van de schrijver, zijn veel elementen op waarheid gebaseerd. Anke Werker is
uitgever en schrijver, en columnist bij JaneAusten.nl.
Romeo en Julia William Shakespeare 2001
Martyn Big / druk 1 Kevin M. Brooks 2003 Na de dood van zijn vader besluit

een 15-jarige jongen diens lichaam te verbergen.
Voor altijd verloren Inge de Heer 2010-07-21 Laura woont alleen met haar
kinderen Betty en Rees sinds haar man David haar heeft verlaten om een
nieuw gezin te stichten met de jongere Chloe. Wanneer de negenjarige Betty
en haar vriendinnetje om het leven komen bij een auto-ongeluk stort Laura in
en raakt geobsedeerd door één gedachte: de man die haar dochter heeft
aangereden beroven van datgene waar hij het meest van houdt, zodat hij weet
wat zij doormaakt. Ze komt erachter wie hij is en begint hem te achtervolgen.
Wij zijn tijgers! Edward van de Vendel 2020-06-24 'Wij zijn tijgers!’ zeggen Tex
en Max tegen Wokkeltje. ‘Vanbinnen. Eigenlijk.’ ‘Wij zijn geen tijgers,’ zegt
Wokkeltje. ‘Een tijger heeft strepen en wij niet.’ Maar daar verzinnen Max en
Tex wel iets op! Onderzoek wijst uit dat kinderen het gelukkigst leren lezen als
ze zelf naar een boek grijpen. Tijgerlezenboeken leggen daarom nadruk op
humor en spanning. Ze bieden variatie in moeilijkheidsgraad en zijn geschikt
om voor te lezen en zelf te lezen.

edexcel-gcse-pe-theory-paper-june-2014

Downloaded from joboti.nl on October 7, 2022 by guest

