
DE KUNST VAN VALLEN EN OPSTAAN

Het werk van Joseph Tissot L’art d’utiliser ses fautes d’après Saint

François de Sales dat in een nieuwe Nederlandse versie is verschenen is al

een klassieker van de katholieke literatuur. Vanaf de eerste uitgave in 1878

heeft dit meesterwerkje veel herdrukken en vertalingen gekend. De

boodschap blijft steeds actueel want onze fouten en gebreken kunnen

daadwerkelijk een middel worden tot geestelijke vooruitgang.

Auteur: J.Tissot

Prijs: € 6,50

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 na de Hoogmis om 12.15 uur in de hal.

Dinsdag t/m Vrijdag van 11.00 uur tot 13.00 uur eveneens in de hal.

JOZEF VAN NAZARETH

Jozef van Nazareth bevat een reeks overwegingen over het leven van

de heilige Jozef, in het licht van het geloof en uitgaande van wat het

Evangelie over hem zegt. Dit boek doet de echtgenoot van Maria en de

vader van Jezus uit zijn discrete schaduw treden en helpt de lezer om te

komen tot een grotere liefde en devotie voor deze heilige, die geldt als

de patroon voor de hele kerkgemeenschap en in het bijzonder van

echtgenoten, gezinsvaders, handarbeiders en stervenden. Paus

Franciscus heeft aandacht gevraagd voor Jozef als beschermer van de

armen, vluchtelingen en migranten.

Auteur:  F. Suarez pr

Prijs:      € 17,50

Naast onze boekencollectie bieden wij u ook de keus uit een groot assortiment rozenkransen. De prijzen 

variëren van € 1,00 en 9,50.
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DE KRUISWEG

De kruisweg is een devotie waarvan de oorsprong ver teruggaat in de christelijke

traditie. Talrijke schrijvers hebben sindsdien aan haar verspreiding meegewerkt.

De H. Jozefmarίa heeft uit die overwegingen van de taferelen van de Kruisweg

beschouwingen op schrift gesteld, die de lezer volledig bij het Lijdensdrama

betrekken: ze leren hem de gebeurtenissen te beleven als “ een aanwezige meer”

zodat hij geraakt wordt door het leven en de leer van Christus.

Auteur: H.J.M. Escrivá

Prijs:     € 7,95

SPREKEN MET GOD deel II: Vasten en Goede Week

Spreken met God is een gids voor het gebed, een reisgids door de Heilige Schrift,

een reisgids langs twintig eeuwen onderricht van de Kerk en de christelijke

schrijvers. Elke dag een overweging op basis van de liturgie van de dag.

Opvallend is de rijkdom aan praktische suggesties voor de heiliging van het

gewone leven, waardoor het leven zelf een gebed wordt. Een must voor uw

dagelijkse geestelijke lezing.

Auteur: F.Fernández Carvajal pr

Prijs:     € 14,75 (hele serie  120,00)

ENKELE TITELS UIT ONZE ENGELSTALIGE COLLECTIE

www.deboog.nl

DE DROEFHEID VAN CHRISTUS TOT AAN ZIJN 

GEVANGENNEMING

De heilige Thomas More schreef deze eenvoudige meditaties over het lijden van

de Heer terwijl hij in de Tower van London gevangen zat, kort voor zijn terecht-

stelling in 1533. De uitgave van het celschrift “Tristitiae Christi” is bedoeld om

stof te bieden voor gebed en bezinning.

Auteur:  H.Th. More

Prijs:      € 6,50
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