OVERZICHT INVENTARIS ISRAËLKAST SIONSKERK (17 april 2019)
Kinderboeken:
“Sam Snel werkt over Israël” (voorlees-/prentenboek)

: Annelies Tanis

“Fluiten naar Sallie”

: J.J. Frinsel

“Angst en spanning in het onderduikerskamp Pas Op”

: R. Mourits-den Boer

Stripboeken:
“Breng de Joden thuis”

: (uitgave Chr. voor Israël)

“Tel Israël, Het verhaal van de Joodse staat”

: André Diepenbroek

Spelletjes:
Memorie van de bekendste verhalen uit het O.T. (leeftijd: 3+)
Happy Israël kwartetspel, over het land en volk Israël in deze tijd (leeftijd: 7+)

Romans:
“Het meisje dat verdween”

: Els Florijn

“Het meisje uit het verscholen dorp”

: Irma Joubert

“Sara, het meisje dat op transport ging”

: Lody van de Kamp

“Een eenzaam avontuur”

: Catharina Mulder

“ ’s Nachts droom ik van vrede”

: Carry Ulreich

“Stille finale”

: Henk Vaessen

Overige boeken/informatieve boeken:
“Het Verscholen Dorp”

: Aart Visser

Atlas Jeruzalem

: Robert Backhouse

Atlas Tempel

: Robert Backhouse

Atlas Bijbel

: Dr. Tim Dowley

“De wereld van de Joden”

: (info Chr. voor Israël)

“Wegwijs in het Jodendom”

: Chaim Pearl e.a.

“Hé Christen, je wortels zijn Joods!”

: Immanuel Livestro

“Joodse wortels”, wijsheid, humor, gebeden en recepten

: Michelle Guinness

“Wat & Hoe Hebreeuws” (taalgids)

: (uitgave Kosmos)

“Het dagelijks leven de Here Jezus”

: Miriam Feinberg-Vamosh

“Vertel het ze”

: Mirjam Both

“Joodse mensen vinden hun Messias” (werkboek voor kinderclubs)

: ( St. Israël en de Bijbel)

“Haya, het levensverhaal van de eerste Messiaanse Joden in Israël”

: Haya enMenahem Benhayim

“Thuisgekomen! Tien getuigenissen van Joden die hun Messias vonden”: Johan Th. Bos
“Twaalf Joden vinden de Messias”

: Ben Hoekendijk

“Twaalf Joden vinden de Messias”, deel 2

: Ben Hoekendijk

“Interviews met Messiaanse leiders over de toekomst van Israël”

: Ben Hoekendijk

“Jeruzalem vijftig jaar (1967 – 2017) herenigd.”

: (uitgave Chr. voor Israël)

“Israël 70 years”

: (uitgave Chr. voor Israël)

“De woestijn wordt paradijs”, mediteren met profeten en apostelen

: A.F. Troost

Studieboeken:
“Israël, onze oudere broeder”

: Jan van Barneveld

“De kring om de Messias”

: Dr. A. van de Beek

“Een Heilige Stad”

: Drs. H. Bronkhorst e.a.

“Bloed aan onze handen”

: Dr. Michael L. Brown

“Waarom Israël?”

: Ds. W.J.J. Glashouwer

“Israël op weg naar zijn rust”

: Ds. W.J.J. Glashouwer

“De geschiedenis van de Joden in het land Israël”

: Michael Krupp

“Israël is uniek”

: Lance Lambert

“Vervolg en vernieuwing”

: Baroech Maoz

“Jeruzalem, de stad van de grote koning”

: Willem J. Ouweneel

“Israël en de Palestijnen, Waarheid en misleiding”

: Willem J. Ouweneel

“De feesten van Israël”

: Evert van der Poll

“De Messiaanse beweging en haar betekenis voor Israël”

: Evert van der Poll

“De toekomst van Israël en de kerk”

: Derek Prince

“Gods weg met Israël”, 16 Bijbelstudies over Rom. 9-11

: Ds. C. Sonnevelt

“Huisgenoten Gods”

: Drs. E.F. Vergunst

