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 donderdag van 10.30 uur tot 13.00 uur eveneens in de hal.

GEESTELIJKE LAUWHEID
SLEUR EN TEGENSLAGEN KUNNEN ONZE IJVER VERFLAUWEN
Lauwheid is de liefdespathologie die de christelijke idealen laat verstommen.
Deze pathologie van de liefde ligt verscholen in en bedreigt het leven van
onze eerste overgave; het vol vreugde volgen van Jezus, welke het probeert te
vernietigen of op zijn minst te verhinderen .Het is in het begin moeilijk om
haar waar te nemen, maar lauwheid is strikt genomen de grote vijand van
Gods liefde, die deze tracht te verschralen en te vernietigen. Het lijkt op een
stille ziekte die zich beetje bij beetje door het hele organisme verspreidt en die
men nauwelijks bemerkt totdat het te laat is….
Auteur: F. Férnandez Carvajal, pr.
Prijs:

€ 12,50

DE VIER EVANGELIES
Willibrordvertaling 1978
“Neem het Evangelie, draag het bij je en lees het elke dag: het is Jezus die met je
spreekt!” (Paus Franciscus)
Deze handzame pocketuitgave van de vier Evangelies vergemakkelijkt het om
gehoor te geven aan de oproep van de Paus: de dagelijkse lezing van het leven
van Jezus brengt ons Hem dichterbij, Hij die voor ons voorbeeld is en de weg
naar de Vader wijst.
Uitgave: Verzorgd door Katholieke Bijbelstichting Breda
Prijs:

€ 3,50

Bij Stichting Leesgoed kunt u terecht voor cadeaubonnen die alleen bij Stichting Leesgoed kunnen worden
ingeruild. Naast onze boekencollectie bieden wij u ook de keuze uit een groot assortiment rozenkransen.
De prijzen variёren van € 1,50 tot Є 5,95.

CHRISTUS KOMT LANGS
“De homilieën van dit boek doorlopen het liturgische jaar van de Advent tot het feest
van Christus Koning .(...). De rode draad in de verkondiging van de stichter van het
Opus Dei is het bewustzijn van het goddelijk kindschap. Steeds weer hoort men de
echo van de woorden van de heilige Paulus: “Allen die zich laten leiden door de
Geest van God zijn kinderen van God. De geest die gij ontvangen hebt, is er niet een
van slaafsheid, die u opnieuw vrees zou aanjagen.” (inleiding Alvaro del Portillo)
Auteur: J.M. Escrivà
Prijs:
€ 14,75

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

IN DE SCHOOL VAN DE HEILIGE GEEST
In de bijbel wordt de Heilige Geest de Trooster genoemd, de kracht van
boven die onze zwakheid te hulp komt. Voor mensen die zo kwetsbaar zijn,
die geconfronteerd worden met allerlei vormen van strijd en die zo gemakkelijk de
weg kwijt raken, is de hulp van de Heilige Geest geen luxe, maar moet Hij
een essentieel element worden van ons christelijk leven,.
Auteur: J. Philippe
Prijs: € 7,50

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

