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Beste lezer,

De Boog is terug met een vernieuwde mailbrief met hierin een selectie
van recente en aanbevolen boeken. Met in deze editie extra aandacht
voor de veertigdagentijd. Wij wensen u veel leesplezier en hopelijk tot
snel in onze webshop! 

Hartelijke groet, 
 

De Boog uitgeverij

 

Bekijk direct één van de categorieën in deze nieuwsbrief:

Uitgelicht: veertigdagentijd
Nieuw
Herdrukken
Actie: boeken mgr Escriva met korting
Actie: overige boeken met korting

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://www.facebook.com/De-Boog-uitgeverij-100933228315774
https://deboog-uitgeverij.nl/
mailto:info@deboog.nl
http://eepurl.com/hoQinf
https://us2.campaign-archive.com/home/?u=65105e18a4d472bd665adc4a7&id=0cfe861e70
https://us2.campaign-archive.com/feed?u=65105e18a4d472bd665adc4a7&id=0cfe861e70
javascript:;


Uitgelicht

De veertigendagentijd is een tijd van boete en innerlijke
vernieuwing om ons goed op het Paasfeest voor te bereiden.

Hierbij enkele titels die ons kunnen helpen om te groeien in gebed
en naastenliefde:

Spreken met God 2 - Francisco Fernandez-Carvajal

De veertigdagentijd wordt gekenmerkt door de vereenzelviging met het lijden en
sterven van Christus, het uitzien naar zijn verrijzenis en onze opstanding uit de

dood van de zonde. Het boek telt 270 blz. en bevat 46 meditaties, van
Aswoensdag tot Paaszaterdag, plus registers.
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Van €14,75  voor  €9,95 
E-book: €8,90

 

   

 

 

Christus komt langs -  
Jozefmaria Escrivá 

Homilieën over de voornaamste
liturgische tijden en feesten, van de
Advent tot Christus Koning met als
rode draad het bewustzijn van het
goddelijk kindschap. 
 

Van €14,75  voor  €9,95 
E-book: €8,90

 

De Kruisweg - 
Jozefmaria Escrivá 

Beschouwingen over de 14 staties
van de Kruisweg die de lezer bij het
lijden van de Heer betrekken, alsof hij
er zelf aanwezig was.

Prijs: €7,95 | E-book: €4,80 
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De kunst van vallen en
opstaan - Joseph Tissot
Voor iedereen die valt en weer snel
wil opstaan.

 

Prijs: €6,50 | E-book: €3,90 
 

 

 

 

 

De droefheid van Christus tot
aan zijn gevangenneming
- Thomas More

Indrukwekkende meditaties over het
Lijden van de Heer van de hand van
de Engelse martelaar, de heilige
Thomas More. (1477-1535)

Prijs: €6,50 | E-book: €3,90 
 

 

 

Nieuw
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Geluk waar je het niet
verwacht - Jacques Philippe
“Zalig de armen van geest! Zalig de
treurenden! Zalig de zachtmoedigen!”

Het Evangelie van Mattheüs verhaalt
ons een wonderlijke boodschap: de
belofte van Jezus over hoe wij
gelukkig kunnen worden. Het is een
belofte die negen keer wordt gedaan,
maar ver afstaat van wat wij normaal
gesproken onder geluk verstaan.

 
Prijs: €12,75 | E-book: €8,50 
 

 

Pater Pio Wij hebben hem
gekend - John A. Schug
In dit boek komen mensen aan het
woord die pater Pio persoonlijk
gekend hebben. Ze geven antwoord
op vragen als: was pater Pio een
hystericus? Heb je zijn stigmata
gezien? Heb je iets wonderlijks met
hem meegemaakt? 
 

Prijs: €12,50
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Niet te geloven! Teksten over
de Eucharistie -  
Régis de la Haye 
Bloemlezing van teksten en hymnes
die onomstotelijk aantonen dat het
geloof in de werkelijke
tegenwoordigheid van de Heer in de
Eucharistie door alle eeuwen heen
geloofspunt is geweest in de nog
ongedeelde Kerk. Prachtige en
tijdloze getuigenissen.

 

Prijs: €12,50
 

 

 

 
God roept - Alfonso Aguiló
Verhalen, voorbeelden en anekdotes
uit het leven van bekende en
onbekende heiligen die op
onderhoudende wijze duidelijk
maken hoe belangrijk het is om open
te staan voor Gods roepstem. Over
het leren ontdekken van Gods plan
voor jou persoonlijk als dé uitdaging
van je leven.

Prijs: €16,50 | E-book: €11,50 

 

 

 

Herdrukken
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Inleiding tot het devote leven - Franciscus
van Sales
In de ‘Inleiding tot het devote leven’ gaat Franciscus van
Sales ervan uit dat een godvruchtig leven voor iedereen
is weggelegd en niet is voorbehouden aan mensen met
een speciale roeping of levensstaat. 
 

Prijs: €14,75 | E-book: €8,80 
 

    
 

 

Voor de christen die mens wil worden -
Paul Graas
Dit boek is geschreven met het verlangen om je aan het
denken te zetten over de idealen die je nastreeft in je
leven.

Prijs: €9,75 | E-book: €5,00
 

   
 

 

Liefde is jezelf geven - Stéphane Seminckx
Een diepgaande en moderne christelijke visie op het
huwelijk, dat op overtuigende wijze beantwoord aan de
meest nobele verlangens, die leven in het hart van de
mens. 
 

Prijs: €12,50 | E-book: €7,80
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Actie

De heilige priester Jozefmaria Escrivá en zijn werken verdienen
meer bekendheid; daarom kortingen tot 1 april op onderstaande

titels:

De Voor - Jozefmaria Escrivá
Duizend korte punten over de
menselijke en christelijke deugden,
om in ons gebed te overwegen.

 

Van €12,50  voor  €9,95

 

 

 

Vrienden van
God - Jozefmaria Escrivá
18 preken over de christelijke
deugden, aan de hand van passages
uit het Evangelie, opdat we meer
bevriend met God raken… 
 

Van €15,75  voor  €9,95 
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- Overige boeken met kortingen -

Ook op onderstaande titels ontvangt u tot 1 april korting:

50 vragen over Jezus  - Juan
Chapa
Wat weten wij over Hem en zijn
omgeving? Door een team van
specialisten, voor niet specialisten. 
 

Van €12,75  voor  €7,65

 

 

 

Een Vader die zijn Beloftes
Nakomt - Scott Hahn
De bijbelse berichten maken duidelijk
dat onze hemelse Vader elke
afzonderlijke belofte, die Hij met het
oog op onze verlossing heeft
gegeven, ook is nagekomen ten
koste van zijn Enig Beminde Zoon. 
 

Van €14,75  voor  €8,85 
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Copyright © 2021 Stichting De Boog 

U kunt zich uitschrijven voor onze nieuwsbrief via deze link. 
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