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What is an Esther Fast? Why is the midnight prayer so powerful? In this book you will discover these biblical secrets and more. After reading this prayer manual, you will know
why a few believers are able to consistently obtain answers to their prayers, no matter how impossible the situation may look. And what you can do to join them today.
Judith Dunbar is veertien als ze wordt ondergebracht op een kostschool in Cornwall omdat haar familie in het buitenland verblijft. Ze sluit vriendschap met de eigenzinnige
Loveday en leert een nieuwe wereld kennen: de rijkdom en glamour van de Britse aristocratie. Het landgoed van Lovedays familie voelt als een tweede thuis. Totdat de Tweede
Wereldoorlog uitbreekt en Judith – weer helemaal op zich zelf aangewezen – heel andere dingen leert, over moed... en over liefde. Ze zal een lange reis moeten maken voor ze
eindelijk thuis kan komen. De thuisreis is een grootse, meeslepende roman, met het reliëf van het echte leven, rijk aan detail, zorgvuldig en subtiel in observatie.
Ga mee op een literaire wandeling door de tuinen van de Britse schrijfster Penelope Lively: van de oase in Caïro waar ze opgroeide tot de kleine stadstuin in Noord-Londen die
ze nu, op hoge leeftijd, nog vol toewijding onderhoudt. Keer samen met haar terug naar tuinen uit de literatuur en de schilderkunst die ze in de tussenliggende jaren bezocht,
voor een laatste ommetje en een tevreden blik op al die plantenpracht. Na meer dan vijfentachtig jaar lezen, schrijven en wroeten in de aarde brengt Penelope Lively het geluk
van de tuinier als geen ander onder woorden.
In chronologische volgorde worden in het kort 365 verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament verteld.
It is possible for you to move from debt into abundance in a short space of time. There are provisions in the scripture to help you do this. In this book you will discover the biblical
secret of the jar of oil that never runs dry. After reading this manual and applying the teachings, you will know how to unlock the storehouse of God using debt-free prayers,
scriptural giving and other principles of kingdom economics.
Tijdens een high societyfeest in San Francisco verbergt zich dicht bij het feestgedruis een moordenaar. Slachtoffers zijn Isa en Ethan Bailey, een van de populairste stellen van
de stad. De moord wordt perfect uitgevoerd: geen sporen, geen bewijs. Brigadier Lindsay Boxer gaat op onderzoek uit, maar wordt geconfronteerd met een tweede misdaad: een
straatpredikant die op brute wijze geëxecuteerd is. Ondertussen wordt de vriendenclub op de proef gesteld door een plotseling opbloeiende liefde. Zal romantiek de vrouwen uit
elkaar drijven? Achtste bekentenis verrast mete en dubbele dosis onverwachte wendingen en schokkende onthullingen, zoals alleen James Patterson dat kan.
Het overrompelende verhaal van een man die zichzelf is kwijtgeraakt nadat zijn enig kind bij een verkeersongeluk is omgekomen. Pijn is onbenoembaar en dus deed hij er tot nu
toe het zwijgen toe, maar de oorverdovende stilte na de dood van zijn kind wordt hem te veel. Hij gaat op zoek naar zijn oorsprong. Zijn zoektocht is een ode aan zijn dochter. Hij
verlaat Nieuw-Zeeland en reist naar Polen, waar hij de familiegeheimen ontdekt die in dit land begraven liggen sinds de oorlog. En hij gaat terug naar Zweden, naar de moeder
van zijn kind, naar de vrouw die hij altijd heeft liefgehad. Eindelijk weet hij de stilte te doorbreken.
.
‘Emily uit De duivel draagt Prada krijgt de spin-off die ze verdient.’ Cosmopolitan Emily Charlton is terug! Jaren nadat ze Runway en Miranda Priestly vaarwel zei, werkt ze als imagomanager voor de hotste
sterren van Hollywood. Maar de volgende generatie ligt op de loer. Emily heeft een klapper nodig om relevant te blijven. Een klapper zoals topmodel Karolina Hartwell. Karolina heeft het allemaal: een
fantastische man, een prachtig kind, een succesvolle modellencarrière... en een strafblad. Als ze onterecht beschuldigd wordt van rijden onder invloed lijkt dat het einde van zowel haar carrière als haar
huwelijk. Emily ziet haar kans schoon. Samen met gezamenlijke vriendin en ex-topadvocate Miriam Kagan schiet ze Karolina te hulp. Onder het genot van ontelbaar veel skinny lattes zetten de drie vrouwen
alles op alles om erachter te komen wie Karolina erin heeft geluisd en plannen ze de zoetste wraak die Manhattan ooit heeft gezien. En wie kan daar beter bij helpen dan de enige echte Miranda Priestly? De
pers over Leugens en lattes ‘Weisberger is terug met een uitstekend Prada-vervolg. Dit boek kan niet anders dan een groot succes worden.’ Library Journal ‘Lauren Weisberger heeft de scherpste en
grappigste pen van allemaal: ik ben gek op haar.’ Jenny Colgan, auteur van Café Zon & Zee ‘Vlot, grappig en vol goede roddels. Een must-have.’ PopSugar
Vlak voor Henry Asters geboorte keert zijn vader tegen wil en dank terug naar de kleine stad in de Appalachen waar hij zelf is opgegroeid, en installeert zijn jonge gezin hoog op een berg in een immens huis
van staal en glas. Daar groeit Henry op onder de schrijftafel van deze briljante en overambitieuze man. Als een sterfgeval in de familie zijn vader op angstaanjagende wijze de weg doet kwijtraken, verandert
ontzag in afkeer en vlucht Henry, om pas vele jaren later terug te keren als ook hij gedwongen wordt thuis te komen. Een andere stilte is een pageturner over vaders en zonen, gefnuikte ambities en het
verlangen naar een thuis. Om met The New York Times Book Review te spreken: ‘Deze roman schenkt de lezer hetzelfde plezier als klassieke familieromans, door de stilzwijgende overtuiging die eruit
spreekt dat je familie je lot is. Een andere stilte is het werk van een zeer groot talent.’
Een kameleon wil steeds op een ander dier lijken, totdat hij ontdekt dat het toch het plezierigste is om een gewone kameleon te zijn. Hardkartonnen prentenboek in kleur; uitsparingen in de marge geven de
behandelde kleuren en/of dieren aan. Vanaf ca. 3 jaar.
Functionele ziektebeelden zoals gastro-oesofageale reflux, buikpijn en obstipatie behoren tot de meest voorkomende aandoeningen op de kinderleeftijd. Deze aandoeningen hebben vaak een aanzienlijke
invloed op het kind, het gezin en de omgeving, en kunnen leiden tot aanzienlijk schoolverzuim. In vergelijking met kinderen met bijvoorbeeld chronische darmziekten, zoals de ziekte van Crohn of colitis
ulcerosa, is de kwaliteit van leven beduidend lager. Verrassend genoeg ontbreken bij kinderen met functionele ziektebeelden goede studies waarin de effectiviteit en veiligheid van zowel dieetinterventies als
geneesmiddelen zijn onderzocht. Onderzoek laat zelfs zien dat meer dan 80% van de geneesmiddelen die aan zuigelingen en kinderen in ziekenhuizen worden toegediend niet zijn onderzocht op de
aangegeven indicatie, veiligheid en effectiviteit, en mogelijk dus ineffectief en schadelijk zijn. Het uitvoeren van grote placebo-gecontroleerde klinische studies bij kinderen van alle leeftijden is niet eenvoudig
maar wel noodzakelijk, en vergt niet alleen een perfecte organisatie maar ook teamspirit en doorzettingsvermogen.
Als zijn vrouw verongelukt, besluit een Israëlische geheim agent om te stoppen met zijn werk en met zijn dochter, moeder en schoonmoeder te verhuizen naar een buitenwijk van Tel Aviv. Zijn tijd brengt Joël
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Ravid door met het opknappen van zijn huis, met tuinieren en met zijn familie, buren en een paar voormalige collega's. Na een leven lang de geheimen van anderen te hebben ontraadseld, dwingen de dood
van zijn vrouw en het bevreemdende gedrag van zijn dochter hem om de leugens die hij zichzelf heeft voorgehouden onder ogen te komen. Langzaam maar zeker breekt Joël door het scherm heen dat hij
om zichzelf heeft opgetrokken en dat werkelijk menselijk contact in de weg stond.
Vlotte inleiding tot de klassieke muziek.

Engeland de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt
dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. In Shrewsbury heerst een opgewonden sfeer. Er worden overstromingen verwacht en men vreest vooral voor de waardevolle schatten die
zich in de abdij bevinden. Vandaar dat broeders zowel als gasten van de abdij de handen ineenslaan en gezamenlijk zorgdragen voor het veiligstellen van de relikwieën. Helaas is er iemand
die grove misbruik maakt van alle verwarring...
In dit boek wordt het inrichten van servicemanagement gezien als een voortdurende reis op weg naar overeenstemming tussen aanbieder en afnemer van ICT-diensten. Om goed voorbereid
aan de reis te kunnen beginnen is het van belang om te weten waar de reis naar toe gaat, ofwel om het doel goed te bepalen, namelijk: hoe het doel te bereiken, ofwel de juiste weg te kiezen,
en de goede bagage mee te nemen in de rugzak Dit boek behandelt vanuit de brede definitie van servicemanagement in deze drie delen een aantal belangrijke zaken waar de
servicemanager kennis van moet hebben om succesvolle diensten te kunnen leveren. Bij dit boek is separaat (gratis, via internet) verkrijgbaar: • alle afbeeldingen in het boek, in Powerpoint
formaat. Klik op de knop Training Material bij het boek op onze website.
Het London Victoria Hospital... de ideale plek om te werken en om je hart te verliezen! Op het jaarlijkse ziekenhuisbal trekt een onbekende man de aandacht van dokter Jane Cooper. Voor ze
het weet, bevindt ze zich op zijn hotelkamer een eenmalige uitspatting natuurlijk! Wanneer ze de dag daarop wordt voorgesteld aan haar nieuwe collega, laat ze van schrik haar stethoscoop
vallen... Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Het is een bijzondere dag. De kat Ming wil zijn beste vriend, hond Tibbe, een cadeau geven. Maar wat geef je iemand die alles al heeft? Prentenboek met kleine, expressieve zwartwittekeningen met rood als steunkleur. Vanaf ca. 5 jaar.
Handleiding voor het kweken van groente.
Dit boek gaat in op spierontspanning, ademhaling en ademtherapie, lichaamshouding en -bewustwording en mentale ontspanning. Ruim vijftig oefenvoorbeelden zijn in het werk opgenomen.
Ontspanningsinstructie is een volwaardige behandel- en instructievorm die vanuit verschillende disciplines toegepast kan worden. Alle kennis hierover is gebundeld in dit handboek en biedt
professionals de kans om hun kennis te verdiepen en de oefeningen in de praktijk toe te passen.
Zazoo is door haar adoptiefgrootvader als 2-jarige wees uit Vietnam meegenomen naar Frankrijk. Nu ze bijna veertien is, wordt ze verliefd op Marius, die haar bewustmaakt van haar
geschiedenis en die van haar grootvader. Vanaf ca. 12 jaar.
Na de dood van zijn vrouw, probeert Doug Parker samen met zijn stiefzoon Russ een normaal leven te leiden. Maar bij elk stapje vooruit, komt Hailey weer om de hoek kijken Leven na Hailey is een
hilarische maar ook pijnlijk eerlijke roman over het verlies van je grote liefde en de pogingen daarna het leven weer op te pakken.
Bundel met zeven verhalen waarin personages, die zijn getekend door de complexe Duitse geschiedenis van de 20e eeuw, zich laten leiden door hun beladen verleden, zelfs in persoonlijk aangelegenheden
als liefde en huwelijk.
Biografie van comédienne, zangeres en tv-persoonlijkheid Sylvia Millecam (1956-2001).
Weerzien in het midden van de aarde is de langverwachte nieuwe roman van de Pulitzerprijs genomineerde Nathan Englander. Nathan Englander debuteerde in 1999 met de verhalenbundel Verlost van
vleselijke verlangens, gevolgd door zijn veelgeprezen roman Het ministerie van Buitengewone Zaken. Zijn verhalenbundel Waar we het over hebben wanneer we het over Anne Frank hebben verscheen in
2012 en werd enthousiast onthaald. ‘Superieure vertelkunst.’ – Vrij Nederland Israël 2014, nabij Tel Aviv. De naamloze Gevangene Z wordt al jarenlang in de gaten gehouden door drie camera’s (vier zou
een overkill zijn) en één bewaker. De enige die hem kan vrijlaten is de Generaal, maar die ligt in coma – iets wat de Gevangene niet weet. Een aantal jaar daarvoor sloten een Palestijn en een Canadese
zakenman een merkwaardig soort vriendschap in Berlijn, die op desastreuze wijze werd beëindigd toen de Canadees een Israëlisch geheim agent bleek. Niets is wat het lijkt in deze politieke roman, want wie
vertelt de waarheid? Alles blijkt met elkaar verband te houden, met Palestina en met Israël, om te eindigen in een romantisch diner op een schuilplek in het midden van de aarde. Want zelfs in een
conflictgebied bloeit liefde op.
Na een mislukte relatie heeft Autumn alleen maar hard gewerkt. Hoog tijd voor een vakantie in het hotel van haar tante, dus. Helaas blijkt daar net een wat haar betreft onwelkome gast te zijn ingetrokken:
Lucas, de man die haar hart heeft gebroken! Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
A rainmaker is someone who brings timely solutions to spiritual problems. He or she does this through "targeted" prayers. In the Bible, people like Hannah, Elijah and even our Lord Jesus were rainmakers.
Today, 21st century rainmakers are busy using the principles of scripture to pray for healing, deliverance and prosperity, and bringing joy to the lives thousands all over the world. This book reveals their
secrets and shows you how you can manifest your daily divine blessings through prayer.
Morris Duckworth kan Massimina niet vergeten. Twee jaar geleden was hij er samen met haar vandoor gegaan. Maar hoewel Morris hun ontsnapping tot een heuse ontvoering wist te maken met dreigbrieven
en het innen van losgeld en al raakte hij hevig verliefd. Uiteindelijk was de moord op het meisje meer een straf dan een misdaad: het overkwam hem, hij kon er niets aan doen. Nu, als geacht inwoner van
Verona en getrouwd met Massimina s jongere zusje realiseert hij zich dat het lot een spelletje met hem heeft gespeeld. Hij zal het verlies van Massimina nooit kunnen verwerken. Maar blijkbaar kan ook de
overleden Massimina op haar beurt Morris niet vergeten. Hij hoort haar stem, ziet het portret op haar graf naar hem knipogen en in het museum neemt een schilderij van een madonna Massimina s trekken
aan. De geest van Massimina lijkt Morris Duckworth de weg naar zijn verlossing te wijzen: hij zet zich in voor de Afrikaanse asielzoekers in Verona en laat hen, tegen de zin van zijn barse en achterdochtige
zwager in, werken op de familiewijngaarden. Een nieuwe Morris, een beter mens? Nee, Morris Duckworth blijft de arrogante, amorele snob die telkens meent de ander te slim af te zijn maar uiteindelijk steeds
door de werkelijkheid wordt ingehaald. En wanneer hij er niet meer uitkomt is er altijd wel een zwaar voorwerp in de buurt waarmee hij het vege lijf kan redden De geest van Massimina is het vervolg op
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Nieuwe kleren voor Massimina. Het is een inktzwarte komedie, vol Engelse humor en doortrokken van de geur van Italië.

Persoonlijk verslag van de Vlaamse mediapersoonlijkheid van een crisis in haar leven en de zoektocht om de daarbij opgedane ervaringen een plaats te geven.
There are prayers that can help rekindle the interest of your spouse in your marriage, even if he or she hasn't looked at you in years. In some cases, these prayers can help turn any troubled
relationship to a terrific relationship in as short a time as 21 days.
Vier vriendinnen van de middelbare school treffen elkaar voor een reünie bij een van hen om te praten over een geheim uit hun verleden, waarvan een van hen niets af weet.
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