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 12.15 uur eveneens in de hal.

TEKENEN VAN LEVEN
Veertig katholieke gebruiken van devoties en hun bijbelse wortels
Het katholieke leven - de grote christelijke traditie- bestaat uit een enorme
erfenis van de heiligen die ons gedurende tweeduizend jaar, in vele landen
en omstandigheden, zijn voorgegaan. Katholiek zijn betekent dat wij nooit
moeten zeggen dat wij niets méér kunnen doen. Ons gebed wordt verrijkt
met heilige afbeeldingen, wierook, kaarsen en rozenkrans, water en olie,
gebaren en houdingen, zegeningen en medailles, gebruiken en ceremonies.
Auteur: Scott Hahn
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:

€ 9,45

Naast onze boekencollectie bieden wij u een groot assortiment

rozenkransen. Ook zijn er in beperkte mate titels in het Engels en in het
Spaans te koop.

GEBEDEN TOT DE HEILIGE GEEST
De diverse gebeden van deze bundel vertonen grote onderlinge verschillen.
Qua herkomst, uit de klassieke Oudheid, de Middeleeuwen, maar ook uit onze
eigen tijd. Ze gaan van de oude Romeinse liturgie tot de hedendaagse
Nederlandse dichtkunst van Hildegard van Bingen tot Henriette Roland Holst.
Sommige komen uit de oude katholieke Latijnse liturgie, anderen zijn van een
hedendaagse Nederlandse dichter. Omdat over de Heilige Geest slechts in
beelden gesproken kan worden, vertonen de gebeden tevens grote verschillen
in literair genre. De gebeden zijn opgenomen in chronologische volgorde,
vanaf de Romeinse Oudheid via de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd tot
enkele hedendaagse schrijvers en dichters. Moge deze bundel ons weer leren
bidden tot de Heilige Geest: Kom, Heilige Geest, en ontsteek in ons het vuur
van uw liefde.
Verzameld door: R. de la Haye
Prijs:
€ 7,50
HET BRUILOFTSMAAL VAN HET LAM
De Mis als hemel op aarde
“…in de dagelijkse viering van de Mis kunnen wij op symbolische wijze de
werkelijkheid zien van de hemelse aanbidding van de Hogepriester en Zijn
mystieke lichaam.
Ik ben Dr Hahn dankbaar dat hij deze visie van de vroegere kerkvaders
teruggevonden en weer tot leven heeft gebracht. De liturgie vieren met
Christus is in deze wereld onze enige waarachtige deelname aan het leven,
dat wij in eeuwigheid hopen te bezitten. Hoe eenvoudig de inrichting van de
kerkgebouwen ook moge zijn en hoe beperkt het geestelijke inzicht van de
deelnemers ook is, als wij deelnemen aan de heilige mis, is Christus aanwezig…” (uit het voorwoord).
Auteur: Scott Hahn
Prijs: € 14,75
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.
Auteur: F. Fernández Carvajal, pr.
Prijs: € 14,75 (hele serie – 10 delen: € 120,-)
Voor verdere informatie zie: www. escrivaworks.nl
www.deboog.nl

