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 van het Ontmoetingcentrum
Dinsdag t/m Donderdag van 10.30 uur tot 12.15 uur eveneens in de hal.

DE HEILIGE ROZENKRANS
“Het bidden van de Heilige Rozenkrans met de beschouwing van de

geheimen, de herhaling van het Onze Vader en het Wees Gegroet, de
lofprijzing van de Heilige Drie-eenheid en de bestendige aanroeping van
de Moeder Gods, is een voortdurende akte van geloof, van hoop en van
liefde, van aanbidding en van eerherstel.” Woorden van de auteur van dit
mooi geïllustreerde boekje, met teksten ter overweging bij de geheimen

van de rozenkrans.
Auteur: J. M. Escrivá
Prijs:

€ 3,95 (incl. supplement met de nieuwe geheimen van het licht)

WEES GEGROET, KONINGIN
De Moeder van God in het Woord van God.
Scott Hahn heeft de wonderen overwogen die God in Maria heeft
bewerkstelligd, en wil ze met de lezer delen. Hij nodigt uit met liefde op
te zien naar onze Moeder en Koningin. Zij is het model en voorbeeld
voor al haar kinderen. Eens zal zij ons bij de hand nemen en ons
liefdevol leiden naar de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Auteur: Scott Hahn
Prijs:

€ 12,75

Bij Stichting Leesgoed kunt u terecht voor cadeaubonnen die alleen bij Stichting Leesgoed kunnen
worden ingeruild.

HET SCAPULIER VAN DE BERG KARMEL
Dit boekje geeft antwoord op vragen zoals: Wat is dat toch, het Scapulier van de
Karmel? Waar komt het vandaan? Heeft de Heilige Maagd werkelijk de hemel
beloofd aan allen, die gekleed in dit gewaad sterven? Het geeft ook historische,
theologische en praktische informatie over het Scapulier van de Berg Karmel en het
antwoord op sommige bezwaren die tegen deze devotie werden geopperd.
Auteur: door de monniken van de St. Jozefabdij van Clairval
Prijs: € 6,25
DE BIJBEL LEREN KENNEN
Inleiding tot de Heilige Schrift
De Bijbel is het toppunt van Gods openbaring aan de mens in de geschiedenis. Zij is
een literair werk, een specifieke vorm van literatuur, dat een goddelijke heilsboodschap bevat. Bedoeld voor alle mensen. Ze is door God geïnspireerd; ze is de
geloofsregel en de canon van de gelovigen.
Auteur: J. Montfort
Prijs: € 12,50

ROZENKRANSGEBEDSKAART
Voor iedereen die wil weten hoe men de rozenkrans bidt, is de gebedskaart een
uitstekende hulp; ze geeft van begin tot einde aan wat bij elke kraal gebeden wordt
en welke geheimen bij elke dag van de week behoren.
Prijs: € 1,NAAST EEN RUIME BOEKENCOLLECTIE BIEDT STICHTING
LEESGOED OOK KEUS UIT EEN GROOT ASSORTIMENT
ROZENKRANSEN.
SPREKEN MET GOD - deel III: Paastijd
De Paastijd is vervuld van vreugde om de volheid van de verlossing; de blijdschap
van Kerstmis om Christus’ komst is vervolledigd door Zijn opstanding uit de dood.
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: € 17,95 (hele serie – 10 delen: € 155,-)
Voor verdere informatie zie: www. escrivaworks.nl
www.deboog.nl

