PERSBERICHT
Extra aanbod op de tweedehandse boekenbeurs in Wittem
Liefhebbers van antiquarische boeken kunnen hun hart ophalen op de komende boekenbeurs in
Klooster Wittem in het weekeinde van 10 en 11 november a.s., want er zal dit jaar een extra
groot aanbod zijn.
Momenteel wordt de verzameling boeken van de Kloosterbibliotheek gereorganiseerd. Het
boekenbestand is verrijkt met de bibliotheken van verschillende kloosters die onlangs gesloten zijn.
Daarom vindt er nu een opschoning plaats van de huidige collectie: dubbele exemplaren worden
verwijderd en sommige thema’s worden in zijn geheel afgevoerd. Al deze interessante boeken worden
nu ter verkoop aangeboden in de boekenbeurs, waarbij zeker voor ieders gading iets te vinden is. Ook
zullen grammofoonplaten worden aangeboden. De boekenbeurs is op zaterdag en zondag geopend
van twaalf tot vijf uur.
Presentatie nieuwe boeken
Bovendien vinden tijdens de beurs in de naastgelegen Gerarduszaal ook twee boekpresentaties plaats.
Op zaterdag 10 november zal de van oorsprong Limburgse theoloog Ton Roumen om 14.00 uur zijn
nieuw boek De mens als mysticus ten doop houden. In dit boek laat hij zien hoe de moderne mens zich
niet meer wil conformeren aan een religie met leerstellingen en regels, maar zoekt naar rust, aandacht
en evenwicht. Concrete voorbeelden geven aan hoe men zich kan inoefenen in authentieke spiritualiteit
en oude pijn kan loslaten.
Op zondag 11 november komt Jos Palm om 15.00 uur zijn boek Moederkerk inleiden. In dit boek
schetst de auteur de ‘ondergang’ van het Nederlandse katholicisme zoals die nog niet eerder werd
beschreven, in een betrokken, persoonlijk geschiedenisverhaal, waarin met name ook zijn moeder
figureert. Na afloop van de presentaties is er gelegenheid uw aangekochte boek te laten signeren. De
presentaties en de boekenbeurs zijn gratis toegankelijk.
Uiteraard kunt u ook in de Kloosterboekwinkel terecht voor nog veel meer nieuwe boeken, kerstkaarten
en de Gerarduskalender 2013.
Op de website www.kloosterboekwinkelwittem.nl is meer informatie te vinden, telefoon 043-4502332.

Grote tweedehands boekenbeurs in Kloosterbibliotheek Wittem, ingang Wittemer Allee (pad naast de
Rode Leeuw): zaterdag 10 en zondag 11 november 12.00-17.00 uur. Toegang gratis.
Boekpresentaties: Ton Roumen op zaterdag 10 november 14.00 uur;
Jos Palm op zondag 11 november 15.00 uur. Toegang gratis.

