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: leesgoed@hotmail.com
Verkooptijden: ’s zondags ná de Hoogmis om 12.15 uur in de hal.
Op dinsdag t/m donderdag 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 € 0,50 tot € 6,95.

OP KOERS MET GEESTELIJKE BEGELEIDING
Wat is er te bespreken?
God heeft voor al zijn kinderen een eigen plan. De sleutel van ons geluk is om het plan
voor ons, om onze roeping te ontdekken en te aanvaarden. Maar hoe? De wijze raad van
een ervaren geestelijke begeleider helpt om de ingevingen van God te begrijpen en te
volgen. De geestelijke begeleiding is zo oud als het christendom zelf en alle heiligen
hebben hun heiligheid er voor een groot deel aan te danken.
Maar wat is geestelijke begeleiding? Wie is een geschikte begeleider voor mij? Waar
spreekt men over? Waarom heb ik het nodig? Op die vragen biedt dit boek een antwoord.
Auteur: A.P. Villahoz, pr
Prijs: € 3,-

TIJD VOOR GOD
Terwijl yoga, zen en andere vormen van Oosterse meditatie-technieken het goed doen
in het Westen, blijft het gebed – zuivere gratis gave van de liefde van God – de heiligen
bezielen. Nederigheid, liefde en trouw zijn de vereisten om toegang te krijgen tot deze
onuitputtelijke bron, het Hart van God. Maar voor wie is het gebed weggelegd? En hoe,
waar en wanneer moet ik het beoefenen? In dit uitstekende boekje, rijk aan voorbeelden
en concrete raadgevingen, vindt de lezer een antwoord op al deze vragen.
Auteur: J Philippe pr
Prijs: € 10,50

OVER GOD EN OVER ONS

Woorden van de pastoor van Ars opgetekend door een toehoorder.
De heilige pastoor van Ars spreekt eenvoudige directe taal tot een gehoor dat tijdens en
na de jaren van de Franse Revolutie, met dezelfde onzekerheden te kampen had als wij
nu. Het lijkt dikwijls of hij in deze uitleg en aansporingen in deze tijd tot ieder van ons
afzonderlijk spreekt.
Verzameld door een toehoorder
Prijs:
€ 9,-

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: € 17,95 (hele serie – 10 delen: € 155,-)
Voor verdere informatie zie: www. escrivaworks.nl
www.deboog.nl

