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Beste lezer,

Op het feest van St Jozef (19 maart jl.) heeft Paus Franciscus het Jaar van het
Gezin afgekondigd. 
  
In deze Nieuwsbrief vindt u daarom enkele aanbiedingen van boeken over gezin
en opvoeding. 
  
Verder geldt in de maand april een speciale Paasactie: bij bestellingen van €25,-
of meer krijgt u gratis het boek "Christus komt langs" ter waarde van €14,75
meegezonden. 
  
Neemt u vooral rustig de tijd om onze website te bezoeken en ons gevarieerde
aanbod te bekijken. 
  
Wij wensen u een Zalig Pasen! 
 

Bestuur stichting De Boog 
 

Bekijk direct één van de categorieën in deze nieuwsbrief:

Paastijd
Uitgelicht: gezin en opvoeding
Recente uitgaven
Actie: Scott Hahn

Wilt u deze nieuwsbrief liever niet meer ontvangen? Dan kunt u zich
uitschrijven via de link onderaan de pagina.

Paastijd

https://www.facebook.com/De-Boog-uitgeverij-100933228315774
https://deboog-uitgeverij.nl/
mailto:info@deboog.nl


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

 

 

Spreken met God 3: Paastijd -
Francisco Fernandez-Carvajal

De Paastijd is vervuld van vreugde en
de volheid van de verlossing: de
blijdschap van kerst om Christus’
komst is vervolledigd door zijn
opstanding van de dood. 
Na de meditaties van Hemelvaart
volgen negen meditaties als
voorbereiding voor Pinksteren, met
als hoofdthema de gaven en de
vruchten van de H. Geest. 
Het boek telt 294 blz. en bevat 50
meditaties, plus registers.

Van €14,75 voor €9,95  
E-book: €10,60 
 

 

 
 

Uitgelicht: 
Gezin en opvoeding

https://deboog-uitgeverij.nl/product/christus-komt-langs/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/christus-komt-langs-2/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/spreken-met-god-deel-3/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/spreken-met-god-deel-3-2/


Succesvolle vaders - James B. Stenson

De grootste uitdaging voor een vader is zijn kinderen goed op te voeden. Dit
boekje geeft aan wat de problemen met opvoeding zijn vanuit het gezichtspunt
van de vader en wat anderen met succes hebben geprobeerd en gerealiseerd

om hun kinderen goed op te voeden. Het laat ondermeer zien hoe de keuze van
een puber tussen godsdienstig geloof en een materialistisch geloof steunt op

het godsdienstig leiderschap van zijn vader.

Van €6,50  voor  €4,95 
E-book: €3,90

 

   

 

 

https://deboog-uitgeverij.nl/product/succesvolle-vaders/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/succesvolle-vaders-2/


Een gelukkig huwelijk -  
Antonio Vázquez

Voor Paquita Dominguez en Tomás
Alvira was de roeping tot het huwelijk
een wezenlijk onderdeel van hun
leven. Zonder Paquita zou Tomás
maar de helft van zichzelf zijn
geweest. Beiden hebben al hun
energie gewijd aan het stichten van
een christelijk gezin.

Prijs: €5,25 

 

 

De hoop van het gezin - 
Gerhard-Ludwig Müller

Het gezin verkeert in zwaar weer. Het
aantal echtscheidingen is hoog, vele
jongeren trouwen niet meer en het
aantal kerkelijke huwelijken is
dramatisch gedaald. Hoe dient de
Kerk te antwoorden op deze
uitdagingen?

Van: €5,50 voor €4,00 
E-book: €3,30 
 

 

 

Deugden in het gezin -
George Chevrot
Er zijn enkele kleine deugden die
geen uitbundige bewondering
wekken, maar als ze ontbreken
worden de verhoudingen tussen de
mensen dusdanig gespannen,
moeizaam en zelfs stormachtig, dat
dit soms rampzalige gevolgen heeft.
Juist deze ‘kleine deugden’ maken
ons dagelijks leven aangenaam en
draaglijk. Daarom heeft de auteur
zich in deze overwegingen vooral

Opvoeden zonder kleerscheuren
- J. Evert en C. Stefanick

Aan meer dan duizend tieners is
gevraagd wie de grootste invloed
heeft gehad bij het nemen van hun
beslissingen rondom seksualiteit:
vrienden, leeftijdsgenoten, seksuele
vorming of misschien de media?

Het meest voorkomende antwoord
was: ‘Mijn ouders.’ Wanneer echter
aan de ouders werd gevraagd wat ze
dachten dat hun kind zou hebben
geantwoord, had minder dan 25% het

https://deboog-uitgeverij.nl/product/een-gelukkig-huwelijk/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-hoop-van-het-gezin/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-hoop-van-het-gezin-2/


beziggehouden met de kleine
deugden van het christelijk gezin.

 

Van: €5,50 voor €4,00 
E-book: €3,30 
 

 

 

 

 

goed. De Katholieke Kerk, en blijkbaar
je eigen tieners, zien jou als de
belangrijkste opvoeder van je kind als
het om seksualiteit gaat.

Van: €12,50 voor: €9,95 
E-book: €7,50 
 

 

 

Voorbereiding op de pubertijd - James B. Stenson

Dit boekje beschrijft en bestudeert de kenmerken van de puberteit en de meest
lastige vragen, die hedendaagse tieners op hun ouders afvuren om hun normen

ter discussie te stellen.

Van €6,50  voor  €4,95 
E-book: €3,90
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Recente uitgaven

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
 

 

 

Ik ben geheel de Uwe -  
Zuster Faustina Kawalska
Bloemlezing uit het dagboek van
Zuster Faustina, een Poolse mystica
die door Johannes Paulus II is heilig
verklaard. In het dagboek spreekt
Jezus tot haar over Gods grenzeloze
barmhartigheid voor de berouwvolle
zondaar. Met als inleiding o.a. een
korte biogra�e van sint Faustina.

 

Prijs: €13,50
 

 

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

Voor de christen die mens
wil worden - Paul Graas
Dit boek is geschreven met het
verlangen om je aan het denken te

https://deboog-uitgeverij.nl/product/pater-pio-wij-hebben-hem-gekend/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/ik-ben-geheel-de-uwe/


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 
 

 

zetten over de idealen die je nastreeft
in je leven.

Prijs: €9,75 | E-book: €5,00
 

 

 

Actie: 
Scott Hahn

Scott Hahn is een van de meest bekende katholieke theologen in
de Verenigde Staten. Deze maand zijn vier van zijn bekendste

werken in de aanbieding.

Rome, ons thuis -  
Scott & Kimberly Hahn
Aangrijpende getuigenis over de
Bijbel als weg, voor een Amerikaans
protestants echtpaar naar de Kerk
van Rome.

 

Van €13,95  voor  €9,95

 

 

 

Tekenen van leven - 
Scott Hahn
Wat weten wij over Hem en zijn
omgeving? Door een team van
specialisten, voor niet specialisten. 
 

Van €14,75  voor  €10,95
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Het bruiloftsmaal van het
Lam - Scott Hahn
Een verfrissende blik op de H. Mis,
door de schrijver van ‘Rome ons
thuis’.

Van €14,75  voor  €10,95 
 
 

 

 

Redenen om te geloven -
Scott Hahn
Hoe kunnen wij het Katholieke geloof
begrijpen, uitleggen en verdedigen.

Van €14,50  voor  €10,55 
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