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GEZAMENLIJK            
 
Christelijke boekhandel Het Baken 

 

IWoensdagavond 29 januari  
Marianne Grandia in Het Baken 
Deur open: 19.00 uur   
aanvang: 19.30 uur 
Entreeprijs: €5.00 
  
Marianne Grandia vertelt over Koorden van  
liefde,  tijdens koffie en theemoment kunnen er 
vragen gesteld worden.  
Aanmelden via info@hetbakenkatwijk.nl  
of 0714013001 
 

De onderstaande boeken zijn geschreven 
door Marianne Grandia 

   

Koorden van liefde  
  
Na het verlies van haar inkomen, 
haar huis en de liefde van haar 
ouders, vlucht Eva naar een plek 
waar niemand haar kent en begint 
ze, vol angst en schaamte, een 

leven op straat. Ze is ervan overtuigd dat ze 
daarmee haar familie een dienst bewijst. Kilometers 
verderop maakt haar grootvader Simon zich grote 
zorgen om haar, evenals Jim, Eva's ex-verloofde. 
Wat kunnen zij voor haar doen? 
‘Koorden van liefde' van Marianne Grandia is een 
ontroerende roman over zoeken en gevonden 
worden, en over de kracht van liefde en gebed. Dit 
bemoedigende verhaal dat zich op dezelfde plek 
afspeelt als ‘Onder zijn vleugels', is te lezen als een 
op zichzelf staande roman. 
  

 

Onder zijn vleugels  
  
Een krachtige roman over de 
impact van een ongeneeslijke 
ziekte en geloofsonzekerheid. Hoe 
meer gezondheidsklachten Riemke 
krijgt, hoe meer ze piekert. Wat als 

ze ernstig ziek blijkt te zijn? Welke impact zal dat op 
haar gezin en haar toekomst hebben? Ook laait de 
oude angst weer op dat ze bij God een dichte deur 
zal vinden. En waarom geneest Hij de een wel en 
de ander niet? Jim verblijft tijdelijk in het dorp waar 
Riemke woont om de oude kapel in het bos op te 
knappen. Als hij Riemke ontmoet, voelt hij aan dat 
het niet goed met haar gaat. Hij wil graag helpen, 
maar ze zijn vreemden voor elkaar. Wat kan hij 
doen? Een ontroerend verhaal over een moeilijke 
zoektocht en destructieve gedachten, maar ook 
over hoop en liefde, en over de genade die onder 
Gods vleugels te vinden is. 
  

 

Witter dan sneeuw  
  
Dit is de roman waarmee Marianne 
Grandia heel christelijk Nederland 
verraste en die harten verandert.  
Na een schokkende ontdekking 
verbreekt Kathy Smit alle banden 

met haar vader Steven. Jaren later ontmoet ze hem 
nog één keer aan zijn ziekbed. Een verzoening blijft 
echter uit. Haar vader overlijdt en noodgedwongen 
regelt Kathy zijn begrafenis. Kathy stort zich weer 
op haar werk, maar kan toch het hoofdstuk Steven 
nog niet afsluiten. Zo moet zijn appartement worden 
leeggeruimd en wordt ze ook maar niet met rust 
gelaten door ene Ellen. Deze vrouw blijkt in korte 
tijd een bijzondere band met Steven te hebben 
opgebouwd en geeft niet op voor ze haar namens 
hem een tas met persoonlijke spullen overhandigd 
heeft. En dan zijn daar ook nog Martijn en Jeroen, 
die allebei iets van haar willen wat ze niet kan 
geven…  
Vandaag de dag krijgt Marianne nog wekelijks, zo 
niet dagelijks reacties van lezers die haar laten 
weten hoe diep deze roman hun geraakt heeft, en 
hoe Kathy’s verhaal hun heeft bemoedigd en zelfs 
aanzette tot het herstellen van gebrouilleerde 
relaties. 
 
 

 

Lenteregen  
  
Als Merle in de spiegel kijkt, ziet ze 
niet een vrouw van wie ze houdt. 
Ze is het liefst alleen en werkt 
daarom thuis achter haar pc, totdat 
een tekort aan opdrachten haar 

dwingt een baan buiten de deur te zoeken. Eenmaal 
aan de slag als secretaresse geeft ze niet meer van 
zichzelf prijs dan het hoognodige. Gelukkig lijkt haar 
collega Kathy er ook één van het stille soort. 
Wanneer het huis naast dat van Martijn leeg komt te 
staan, hoopt hij op rustige nieuwe buren. 



Als de teruggetrokken Merle haar intrek neemt in 
het huis, lijkt die wens vervuld te worden. Maar als 
ze elkaar beter leren kennen, vraagt hij zich af of hij 
wel met rust gelaten wil worden. De vriendschap 
geeft zowel Merle als Martijn nieuwe hoop. Totdat er 
op een dag iets gebeurt wat alles doet instorten. 
 

                                                                           
 
Vrijwilligers gevraagd voor de Hospice 
locatie Vlietstede (herhaalde oproep) 
 
Voor de Hospice van DSV Verzorgd leven 
locatie Vlietstede in Rijnsburg is men op zoek 
naar vrijwilligers. Het gaat om drie dagdelen.  
In de ochtend van 8.00 – 10.30, in de middag 
van 12.00 – 14.30 en in de avond van 17.00 – 
19.30. 
 
Als u interesse heeft of meer hierover wil weten 
kunt u contact opnemen met Jana Haasnoot – 
Nijgh. Zij is vrijwilligerscoördinator 
Duinrand/Vlietstede. Haar emailadres is:   
jhaasnoot@dsv-verzorgdleven.nl 
 
Kamp Leusden Rijnsburg 2020 
Opgeven op dinsdag 28 januari en 
woensdag 29 januari 
Kamp Leusden /Rijnsburg is al meer dan 50 
jaar een begrip in Rijnsburg en omgeving! 
Misschien zijn je vader en/of moeder of zelfs je 
opa en/of oma ook al mee geweest! Een week 
vakantie in de bossen van Leusden (bij 
Amersfoort). We verblijven in het YMCA-Kamp 
op Landgoed De Treek. 
Slapen doe je met 6 kinderen en 1 man of 
vrouw leiding in tenten. Het eten wordt 
verzorgd door de keuken die net als de prima 
douches en toiletten, in de  Kampschuur 
gevestigd zijn. Er worden echte kampspelen 
gedaan zoals levend Stratego, Kolonisten van 
Leusden, Totemroof en nog vele andere! En we 
gaan  naar het zwembad. 
Bijbelverhalen 
Natuurlijk worden ook verhalen uit de Bijbel 
verteld! Dat is onze drive! De leiding bestaat uit 
Rijnsburgse jongeren (en wat ouderen), 
waarvan een aantal betrokken zijn bij kerkelijk 
jeugdwerk . 
Data 
Kamp Leusden Rijnsburg, dat moet je 
meemaken ! In 2020 vertrekken we DV 
zaterdag 18 juli om 14.00 uur vanaf 
parkeerterrein Flora Holland en we keren daar 

terug op zaterdag 25 juli om ca. 11.30 uur. 
Het vervoer is per bus. De kosten bedragen all-
in slechts  € 160,- per deelnemer. (Vanaf het 
tweede kind uit één gezin krijg je € 10,- 
korting per kind). 
Opgeven 
Jongens en meisjes mogen mee vanaf groep 5 
basisschool  t/m de eerste klas van het 
vervolgonderwijs. Opgeven kun je je op 
dinsdag 28 januari en woensdag 29 januari van 
19.00 uur tot 20.15 uur in De Voorhof, Vliet NZ 
36, Rijnsburg. En neem rustig je vriendinnen of 
vrienden mee! 
Betaling: Je kunt het bedrag ineens betalen of 
nu een deel en op de kennismakingsavond in 
juni, waar je een persoonlijke uitnodiging voor 
krijgt, de rest! (Overmaken op IBAN NL81 RBRB 
0825 0990 05 tnv Kamp Leusden Rijnsburg, 
met vermelding naam deelnemer plus 
geboortedatum, kan ook) 
Tot ziens in De Voorhof ! Info: 
www.kampleusden.nl, Facebook en YouTube. 
tel. 4022787/06-53714712 Jaap de Mooij, 
Christinalaan 15, Rijnsburg 
 

 
 


