Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks om de lezer te informeren over uitgaven op het gebied van 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.
Op dinsdag t/m vrijdag van 10.30 uur tot 12.15 uur eveneens in de hal.
HONGERENDE ZIELEN
VERSCHIJNINGEN UIT HET VAGEVUUR
Bijna-dood ervaringen tonen hoogstens en glimp van het hiernamaals,
maar wat komt daarna, als de ziel écht van het lichaam is gescheiden?
Door alle eeuwen heen hebben degelijk gedocumenteerde “paranormale”
ervaringen en feiten plaats gevonden die het bestaan van een “vagevuur”,
een plaats of toestand van reiniging en uitboeting, bevestigen. Zulke
ervaringen en feiten, verschijningen van overledenen en objectieve sporen
die zij achterlieten, zoals de ingebrande hand- en vingerafdrukken die
worden bewaard in het “Museum van het Vagevuur” in Rome en in het
klooster van Czestochowa, brengen het aangrijpende mysterie van het
vagevuur dichterbij.
Auteur: G.J.M. van den Aardweg
Prijs:

€ 14,50

KERSTKAARTEN
Vanaf medio november kunt u bij ons terecht voor uw kerstkaarten:
met klassieke alsook moderne religieuze motieven.
Prijs: € 1,25 per stuk.

Naast onze boekencollectie bieden wij u ook de keus uit een groot
assortiment rozenkransen. De prijzen variëren van € 1,50 tot € 8,95.

DE RANK EN DE WIJNSTOK
26 korte meditaties gebaseerd op de spiritualiteit van de heilige Jozefmarίa Escrivẚ.
De overwegingen zijn eenvoudig en direct geschreven vanuit een hartstochtelijke
liefde voor Jezus Christus. We worden als lezer gestimuleerd dagelijks vanuit die
liefde, die kracht, te leven en bij alle moeilijkheden de vrede van Christus in ons hart
te bewaren. De korte meditaties nodigen uit, dit boek telkens weer ter hand te nemen
en opnieuw geïnspireerd te worden om Jezus te volgen.
Auteur: S. Canals, pr
Prijs: € 12,50
INLEIDING TOT HET DEVOTE LEVEN
In de Inleiding tot het devote leven gaat Franciscus van Sales ervan uit dat een
godvruchtig leven voor iedereen is weggelegd en niet is voorbehouden aan mensen
met een speciale roeping of levensstaat. De lezer van dit boekje wordt bij de hand
genomen om te proberen, geholpen door de praktische aanwijzingen, stapsgewijs een
beter mens te worden en te groeien in liefde tot God. Dit leven in en met God is
devoot leven.
Auteur: H.Franciscus van Sales
Prijs:

€ 14,75

SPREKEN MET GOD - deel VIII: Week 29 – 34
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.
Auteur: F. Fernández Carvajal
Prijs: € 14,75 (hele serie – 10 delen: € 120,-)

EEN GREEP UIT ONZE SPAANSTALIGE BOEKENVOORRAAD
€ 13,00

€ 9,00

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

€ 15,00

