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Inspiratiemiddag met Hein Stufkens  naar aanleiding van 
zijn nieuwe boek 

Verhalen van de rabbi
Scènes uit het wonderbaarlijke leven van de Mensenzoon 

- verrassend anders verteld -

Op zaterdag 27 oktober vertelt Hein Stufkens over zijn 
nieuwe boek Verhalen van de rabbi, en leest Annemiek 
Schrijver er enkele verhalen uit voor.  Sophie Tops zingt 
enkele liederen.
Na afloop signeert Hein zijn boeken in de boekhandel 
onder het genot van een drankje.

Verhalen van de rabbi
In dit boek worden de wonderbaarlijke gebeurtenissen 
uit het leven van Jezus herverteld met de vloeiende pen 
van Hein Stufkens. Het bevat levendige dialogen tussen 
Jezus en zijn leerlingen en beschrijft de gebeurtenissen 
op geloofwaardige wijze.
De lezer krijgt gaandeweg sympathie en bewondering 
voor deze unieke rabbi die zich in heel zijn optreden laat 
leiden door gehoorzaamheid aan zijn roeping.        z.o.z.

128 pagina’s, prijs € 14,90 

ISBN 978-90-8972-274-4 



Hij wordt voor de lezer herkenbaar in zijn méns zijn, 
maar door alles heen klinkt ook het mysterie van zijn 
bijzondere bestemming.
Het boek ontroert en inspireert, én het nodigt uit om 
de originele verhalen en teksten uit de vier evangelies 
en het Thomas-evangelie opnieuw te lezen. 

Hein Stufkens (geb. 1947), filosoof, leraar en dichter, is 
bekend als auteur van vele boeken op het grensvlak van 
filosofie, spiritualiteit en psychologie. Hij was actief in 
het hoger onderwijs en voor radio en tv. 
Hij woont en werkt sinds 2001 in het bezinningscen-
trum La Cordelle te Cadzand, dat hij samen met zijn 
echtgenote stichtte.

Welkom 
Datum: Zaterdag 27 oktober 2018
Aanvang: 15.00 uur 
Plaats:  Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 
 5473 AD Heeswijk.
Entree:  De entree bedraagt € 15,-  (incl. consumptie)
 Wij verzoeken u plaatsen te reserveren per 
 e-mail  op  activiteiten@bernemedia.com. 
 Aanmelding is definitief na ontvangst van 
 betaling van € 15,- p.p. op bankrekening
 NL19 INGB 0000 825536 t.n.v. Boekhandel
 Berne onder vermelding van Hein Stufkens
 27 oktober en uw naam.

Graag tot 27 oktober!

bestel al uw boeken op
www.berneboek.com
gratis verzending vanaf € 20,-


