NIEUWSBRIEF ABDIJWINKEL KONINGSOORD

Johannahoeveweg 79
abdijwinkel@koningsoord.org

6816 VG Arnhem
www.abdijkoningsoord.org

juni 2020

BOEKEN en ANDERE PRODUCTEN in onze abdijwinkel zijn ook bij ons via e-mail te bestellen.
Uiteraard kunt u ook niet vermelde boeken bestellen. abdijwinkel@koningsoord.org 026-4464886
Prijzen exclusief verzendkosten.

ZEER AANBEVOLEN
DVD met 2 films, in 9 talen, met o.a. Nederlandse ondertiteling 6 talen
-

€ 16,95

Film over de 19 martelaren van Algerije, waaronder de 7 trappisten van Tibhirine
Film over de 7 trappisten van Tibhirine

UITGAVE: Cisterciënzer Orde van de Stricte Observantie, Rome
Ook nog in de abdijwinkel verkrijgbaar
DVD DES HOMMES ET DES DIEUX. 7 trappisten van Tibhirine.

€ 16,95

OPEN EINDE VAN JE VERLANGEN. Thomas Quartier. € 24,95
Midden in de crisis van corona komt de wereld van de reizende monnik Thomas Quartier tot stilstand. Hij zit in
quarantaine in zijn abdij te Doetinchem en gaat bidden tot God. Vanuit het isolement schrijft hij 28 gebeden,
28 namen voor God. Zijn eerste gedicht heet 'Open einde van je verlangen.'

GEEN TOEKOMST ZONDER KLEIND GOEDHEID. Roger Burggraeve € 25,95
Naar genereus samenleven in verantwoordelijkheid vanuit Emmanuel Levinas.

DE MACHT VAN NIETS DOEN. Jenny Odell
€ 22,99
Een radicaal verzet tegen de aandachtseconomie.
Wie dit boek leest gaat anders denken over productiviteit, krijgt opnieuw verbinding met zijn of haar
omgeving en ontdekt betekenisvolle vormen van geluk en echte aandacht.
In onze abdijwinkel vindt u ook Abdijproducten La Trappe :
bier uit Tilburg en Zundert, kruidenlikeur uit Tegelen, kaarsen, jam en biergisttabletten uit Bocholt
Zeep*shampoo*douche*afwasmiddel*vloerzeep*Abdij O.L. Vrouw van Nazareth uit Brecht.
Onze eigen producten: kaarten, geschilderde ikonen en producten van de boekbinderij
CADEAUBONNEN ABDIJWINKEL € 10,-- € 15,-- en € 25,-Een grote keuze in KAARSEN (ook doop- en huwelijkskaarsen) – KAARTEN – RELIGIEUZE ARTIKELEN
prijzen exclusief verzendkosten. U bent van harte welkom in onze abdijwinkel.
Stuurt u deze nieuwsbrief s.v.p. ook door aan andere belangstellenden. DANK.

Aanmelden voor de nieuwsbrief: abdijwinkel@koningsoord.org
Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, laat het ons dan weten.

