NIEUWSBRIEF
NOVEMBER 2022
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 10.30 uur tot 13.00 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 € 8,50.

November 2022
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
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 LEVEN NA DIT LEVEN
Wat gebeurt er na de dood? Wat gebeurt er wannneer het leven dat iemand geleefd heeft,
slechts een vage herinnering wordt voor degenen die hij achterliet? Maakt het enig
verschil of een mens zijn leven hier op aarde doorbrengt met het doen van goede dingen,
of dat hij kwaad doet aan zijn naaste? De auteur helpt de lezer om in de leer van Christus
antwoord op deze vragen te vinden. Elk hoofdstuk van dit boek is een boeiende
overweging van woorden van eeuwig leven.
Auteur: F. Suárez
Prijs: € 12,50
DE INNERLIJKE RUST
In De Innerlijke Rust gaat de schrijver in op barrières voor onze omgang met de
Allerhoogste: Dagelijkse zorgen, angst om te lijden. Hij leert ons hoe wij dan toch
kunnen groeien in vertrouwen, hoe wij ons aan God, onze Herder, kunnen leren
overgeven. Vanuit Bijbel en traditie geeft hij voorbeelden hoe mensen in het verleden
zijn omgegaan met eigen en andermans fouten. Het boek bemoedigt en helpt mensen
dichter bij God te komen, God beter te leren kennen en innerlijke rust te verkrijgen. Heel
aanmoedigend is de voortdurende nadruk op de positieve kanten van het geloof: liefde,
vertrouwen, rust op de kracht van het gebed.
Auteur: J.Philippe, pr
Prijs:
€ 8,75
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

