Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks om de lezer te informeren over geloof en leven. Het maandelijks
geselecteerde aanbod van boeken, voor jong en oud, is een uitnodiging voor hen die op zoek zijn naar de zin van het
leven, naar licht en liefde. Naar datgene wat mensen ten diepste raakt en naar datgene waarvan wij christenen
geloven dat het in Jezus Christus vervuld wordt. De aanbevolen uitgaven treft u aan in het Ontmoetingscentrum
De Oude Gracht (naast de Onze-Lieve-Vrouwe Kerk), Keizersgracht 218 B, Amsterdam.
E-mail: leesgoed9@gmail.com.
Verkooptijden: ’s zondags ná de Hoogmis om 12.15 uur in de hal.
Dinsdag t/m Vrijdag van 10.30 uur tot 13.00 uur eveneens in de hal.

GODS ENGELEN WAKEN OVER ONS
In dit boek licht de auteur het werkelijk bestaan en handelen van de
engelen toe, met name de rol die zij spelen als vriend en metgezel in het
leven van de mensen. Door zijn levendige stijl die gepaard gaat met een
solide kennis van zaken, weet hij de eigen en zo machtige wereld van de
engelen duidelijk uiteen te zetten.
In 1973 verscheen de eerste en tot nu toe enige Nederlandse vertaling van
het boek dat oorspronkelijk in het Frans geschreven is. Nu hebben we het
weer in een licht gewijzigde heruitgave ter beschikking.
Auteur: G. Huber
Prijs:

€ 17,50

KINDEREN VAN GOD – Het genadeleven
In dit boekje vindt men uitleg van de katholieke leer over de genade aan de hand
van de gelijkenis van de verloren zoon, zijn broer en de barmhartige vader
(Lucas 15,11-32).
De opeenvolgende hoofdstukken gaan over de roeping van de mens, de rechtvaardiging, het genadeleven, de genade en de werken, de christelijke heiligheid.
Auteur: J.F. Pozo, pr
Prijs: € 9,50

Naast onze boekencollectie bieden wij u metalen/stoffen scapulieren alsook de keus uit een groot
assortiment rozenkransen. De prijzen variëren van € 1,00 en 6,75.

DE KRACHT VAN DE STILTE
Tegen de dictatuur van het lawaai
Het is een grote uitdaging om, in een tijd vol rumoer en techniek, een boek te schrijven
dat gewijd is aan de stilte. De wereld brengt echter zoveel geluid voort, dat het zoeken
naar kleine ogenblikken van stilte alleen maar noodzakelijker wordt. Kardinaal Sarah
herinnert ons eraan dat de kern van het leven bestaat in een stille relatie tussen het
diepste innerlijk van de mens en God. De stilte is onmisbaar om de goddelijke muziek
te horen – het gebed ontstaat uit de stilte en keert daar telkens opnieuw terug, op een
steeds diepgaandere wijze. Alles wat groot en scheppend is, bestaat uit stilte. God is
stilte.
Emeritus-paus Benedictus XVI schreef het voorwoord voor dit boek.
Auteur: Kard. R. Sarah
Prijs: € 14,50
JEZUS CHRISTUS EN ZIJN TIJD
In deze klassieke bestseller wil Sheed ons binnenvoeren in de Evangelies, in het
Palestina van de eerste eeuw, om ons Christus te laten ontmoeten. Hij wil ons Hem
laten zien zoals Maria, Jozef, Petrus en vele anderen Hem zagen, met al zijn contrasten:
zijn gehoorzaamheid, zijn mededogen, zijn tranen, zijn vreugde, zijn woorden en
stilzwijgen. Maar Jezus loopt nog op een andere manier tussen de bladzijden van dit
boek: via 32 realistische kleurenillustraties uit verschillende stijlen en tijden, die het
leven van een tastbare Jezus uitbeelden.
Sheed bevestigt met dit boek een uitspraak van em. Paus Benedictus XVI: “Ik denk dat
juist deze Jezus – die van de Evangelies- een historische zinvolle en overtuigende
figuur is.”
Auteur: F.J Sheed
Prijs: € 15,50
SPREKEN MET GOD deel IV: Week 1 – 7 door het jaar
De serie “Spreken met God” biedt de lezer van vandaag meditaties voor elke dag op
basis van de liturgie. Kernwoorden zijn: Liefde van God en liefde tot God; blijdschap
en gerechtigheid; offer en barmhartigheid; gezin en werk; apostolaat en vriendschap;
Hem beter leren kennen en vertrouwelijk met Hem kunnen omgaan. Een must voor de
dagelijkse geestelijke lezing!
Auteur: F. Fernández Carvajal, pr.
Prijs: € 14,75 (hele serie – 10 delen € 120,-)
ENKELE ENGELSTALIGE TITELS UIT ONZE COLLECTIE

Voor verdere informatie zie: www.escrivaworks.nl
www.deboog.nl

