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Restanten Carolushuis gratis af te halen

De verzendboekhandel Carolushuis van het bisdom is enige tijd geleden gesloten. Van bepaalde boeken
zijn nog enkele exemplaren beschikbaar. Deze worden niet meer verkocht, maar kunnen op afspraak
gratis afgehaald worden bij het bisdom in Roermond.
Het gaat om de volgende boeken:
- Als een bradende toorts, over het leven van Edith Stein
- Communiewensen-album
- Cursusmappen:
Het beeld in de catechese
Eerste Heilige Communie
Persoonlijke geloofsverdieping
Pastoraal ziekenbezoek
Volwassenencatechese
- De Kerststal
- Een getuigenis van liefde (door Marleen Weusten)
- Europakruisje (aan ketting)
- Gids bij de geloofsbelijdenis

- Glossy magazine Gezonden, over werken in de kerk
- Het orgel in de Caroluskapel
- Het Geheim van het brood
- Het ambt van diaken (door Mgr. P. Hamans)
- Jezus Messias, stripverhaal in Limburgse dialecten
- De Paus, het magazine, Franciscus man van het volk
- Kom en Zie (Halewijn)
- Magazine JPII, held van God,
- Magazine: Licht aan de horizon, over leven na de dood
- Magazine Tussen Goed & Kwaad
- Magazine Met de jaren, over gelukkig en gelovig oud worden
- Mijn eerste kerkboekje
- ‘Moge ik mezelf kennen, moge ik u kennen (door Mgr. Piet Stevens)
- Opnieuw beginnen (Halewijn)
- Pasen stap voor stap, de kruisweg verteld aan kinderen
- Uitgenodigd voor het feest, kinderen voorbereiden op hun doop
- Vormfun
- Welkom, oorsprong van binnen (door Mgr. Piet Stevens)
- biografie Jef Stassen
- Geen muren maar bruggen, vezamelde columns van Mgr. Wiertz
- Missionair testament Mgr. Wiertz

Naast bovenstaande boeken beschikt het bisdom nog over een voorraad van de catechesemethode Het Licht op
ons Pad. Deze zijn tegen een flinke actiekorting verkrijgbaar. Heeft u belangstelling voor een of meer
exemplaren van deze boeken? Stuur dan een mail naar de persdienst van het bisdom om een afspraak te maken.
Op = op!
Stuur e-mail om afspraak te maken

