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 aan 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: leesgoed@hotmail.com
Verkooptijden: ‘s zondags ná de Hoogmis om 12.15 uur in de hal.
Dinsdag t/m donderdag van 10.30 uur tot 13.00 uur eveneens in de hal.
GOD SPREEKT TOT ZIJN KINDEREN
Teksten uit de Bijbel
Door het lezen van de bekendste teksten uit het Oude en Nieuwe
Testament raken kinderen gemakkelijk vertrouwd met de heilsgeschiedenis

van het volk van God. Geschikt voor kinderen die zich voorbereiden op de
Eerste Heilige Communie en het Vormsel. Dit boekje, uitgegeven door
Kerk in Nood, is in meer dan honderd talen verschenen en over de hele
wereld verspreid.
Illustraties: M. Roren

Prijs:

€ 4,80

WARE LIEFDE
Woord vooraf van Mgr. dr. E. J. de Jong, hulpbisschop van Roermond
Op zoek naar ware liefde?
Heb je je wel eens afgevraagd….
Waarom zou ik wachten tot het huwelijk? Hoe ver is te ver? Iedereen doet het

toch? Gedraag ik me niet goed genoeg zolang als ik maar geen seks heb?
Neemt kuisheid mij mijn vrijheid af? Wordt er iemand kwaad mee gedaan?
En als we echt van elkaar houden? Wat is er verkeerd aan pornografie? Hoe
kan ik nee zeggen? Is romantiek zonder spijt mogelijk? Wat valt er tegen te
zeggen over veilige seks? Wat als ik geen maagd meer ben? Hoe kom ik er

bovenop? Als dat zo is, zoek dan niet verder. De antwoorden staan in dit
boekje
Auteur: J. Evert
Prijs:

€ 2,50
Naast onze boekencollectie bieden wij u ook de keus uit een groot assortiment rozenkransen.
De prijzen variёren van € 1,50 tot Є 5,95.

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 Drieeenheid 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 geïllustreerd boekje, met teksten ter overweging bij de
geheimen van de rozenkrans.
Auteur: H .J. Escrivá
Prijs: € 3,95 (incl. supplement met de nieuwe geheimen van het licht)

MIJN EERSTE BIJBEL
Met prachtige illustraties en een eenvoudige maar levendige vertelstijl maken jonge
kinderen op een innemende manier kennis met de bijbel.
Tekeningen: D. Dillow
Prijs:
€ 8,45

CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Dertig jaar na het Tweede Vaticaanse Concilie is de Catechismus van de Katholieke
Kerk verschenen. “Deze Catechismus brengt dat wat voor ons gelovigen van belang
is, bijeen in een samenhangend en compact geheel. Geworteld in het verleden, is dit
werk een gave voor vandaag en in de toekomst”
(Nederlandse Bisschoppen).
Prijs: € 41,50

SPREKEN MET GOD - deel VII: Week 22 - 28
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, pr
Prijs: € 17,95 (hele serie – 10 delen: € 155,-)
Voor meer informatie zie: www. escrivaworks.nl
www.deboog.nl

