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Beste lezer,
Deze week is het boekenweek. Daarom ontvangt u weer een nieuwe
nieuwsbrief van De Boog. Graag brengen wij onze recente titels bij u onder de
aandacht. Heel speciaal noemen we De kick van kuisheid – een boeiend
getuigenis van een voormalig popmuziek-journaliste Dawn Eden Goldstein.
In juni viert de Kerk het feest van Sacramentsdag. Vandaar hieronder ook
enkele boeken die de Mis en de Eucharistie – wortel en centrum van het
innerlijk leven - als thema hebben.
Op 26 juni is de feestdag van de heilige Jozefmaria: een mooie aanleiding om
zijn rijke geschriften bij u aan te bevelen.
Verder treft u in deze nieuwsbrief tips voor de vakantie en enkele aantrekkelijke
aanbiedingen.
Kijkt u vooral rustig op onze site.
Bestuur stichting De Boog

Bekijk direct één van de categorieën in deze nieuwsbrief:
Nieuw
Uitgelicht: Eucharistie en de Heilige Mis
Feestdag Heilige Jozefmaria
Tip: Boeiende boeken voor de vakantie
Aanbiedingen voor de maand juni

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

Nieuw

De kick van kuisheid Dawn Eden Goldstein

Spreken met God deel 5 Francisco Fernandez Carvajal

De schrijfster nodigt ons uit om door
de lens van haar eigen ervaring met

Meditaties voor iedere dag van het
jaar. Deel 5 Week 8 – 14 door het

Gods steun zuiver van hart te leven
en geeft ons praktische tips ervoor.

jaar.

“Door haar bekering kan ze de
gevolgen van haar besluit kuis te
gaan leven beschrijven als een ware
bevrijding. Dawn vertelt hoe de ware
vrijheid te vinden, zonder anderen te
veroordelen.” (Mgr. Rob Mutsaerts,
Hulpbisschop bisdom ‘sHertogenbosch)

Prijs: €16,50

Het boek telt 368 blz. en bevat 63
meditaties plus citaten- en
trefwoordenregister. Voor elke
zondag zijn er drie meditaties (jaar A,
B en C).

Prijs: €14,75| E-book: €10,60

Leren bidden om te beminnen Jacques Philippe
Het nuttigste wat de Kerk van nu kan
doen, is mensen laten inzien dat zij
ernaar hunkeren om te bidden en hun
leren hoe dat moet.

Prijs: €13,95 | E-book: €9,50

Het wordt avond, de dag loopt
reeds ten einde Kardinaal Robert Sarah Nicolas
Diat
Het is nodig dat onze jongeren weten
van welke geschiedenis zij de
erfgenamen zijn. Dit indrukwekkend
boek sluit een trilogie af, begonnen
met God of niets en De kracht van de
stilte, eveneens door de Boog
uitgegeven.

Prijs: €18,50

Uitgelicht:
Eucharistie en Heilige Mis

De heilige Mis beleven - Javier Echevarría
De schrijver wil priesters en leken stof ter overweging bij de heilige Mis
aanbieden, een handreiking die nauwkeurig de liturgische riten volgt.
En sterke drijfveer hierbij was, zoals hij schrijft: “dat bij mij en bij veel anderen
deze grote wens van de heilige Jozefmaria in vervulling mag gaan: ‘Bovenal
moeten wij gehecht zijn aan de heilige Mis, het centrum van onze dag. Als wij
de Mis goed beleven, dan kunnen we niet anders dan de rest van de dag
doorbrengen met onze gedachten bij God, ervoor zorgen dat wij bij Hem blijven,
werken zoals Hij, beminnen zoals Hij’.”
In de Inleiding zegt hij verder: “Met deze bladzijden wil ik uiting geven aan mijn
verlangen de aanbevelingen van de heilige Vader te steunen, waarbij ik de
heilige Drieeenheid smeek dat zij door tussenkomst van de maagd Maria een
heilzaam effect op mijn lezers mogen hebben.”

Prijs €12,75 | E-book: €7,60

De Mis en het geestelijk leven B. Vasconcelos

Het bruiloftsmaal van het Lam Scott Hahn

De auteur laat zien hoe de gelovigen
zich tijdens de heilige Mis met
Christus, priester en offerande,
kunnen vereenzelvigen en hoe dit hun
leven en werk kan doordringen.
Hiertoe volgt hij de gebeden en
teksten van de Mis. Na een uitleg
over de inhoud en betekenis van elke
tekst, relateert hij deze aan het

'De Mis als hemel op aarde' elke keer
als wij de Mis bijwonen, betreden we
de hemelse liturgie die zo krachtig is
beschreven in het boek Openbaring
van Johannes. Het bruiloftsmaal van
het Lam zal u ook helpen om het
boek Openbaring beter te begrijpen in
het licht van de Mis en andersom.

dagelijks leven van de lezers en
daagt hij hen uit hun leven met de
geest en strekking hiervan in
overeenstemming te brengen. Wie de
eucharistie zo wil beleven zal in dit
boekje een uitstekende gids vinden.

Prijs: €14,75 | E-book: €8,90

Prijs: €6,50 | E-book: €3,90

Jezus en de Joodse wortels van
de eucharistie - Brant Pitre

De zeven Sacramenten Enrique Moliné

In dit boek laat de auteur de Joodse
Schriften en traditie samen het kader
vormen voor wat Jezus
deed bij het Laatste Avondmaal,
waarmee een nieuwe kijk op de
Eucharistie wordt gegeven.

Dit boek tracht een kort en helder
overzicht te bieden van de leer en de
voorschriften van de Katholieke Kerk
inzake de zeven sacramenten.
Prijs: €14,75 | E-book: €6,00

Prijs: €13,75 | E-book: €8,30

Feestdag van de Heilige Jozefmaria

Christus komt langs Jozefmaria Escrivá

De Kruisweg 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.

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: €14,75 | E-book: €8,90

Prijs: €7,95 | E-book: €4,80

De Weg Jozefmaria Escrivá

De Heilige van het Gewone Gerard M. van den Aardweg

De Weg is niet enkel een weergave
van de spiritualiteit van het Opus Dei,
de door de heilige Jozefmaria
gestichte instelling. Zijn belangrijkste
eigenschap is dat het het woord van
Christus verkondigt, dat geen dood
woord is maar een levende
werkelijkheid, in staat om het leven te

Dit is een makkelijk leesbare
psychologische biogra e van
Nederlandse bodem over een
interessante en oorspronkelijke
persoonlijkheid met een zending van
Godswege die vooral bedoeld is voor
de gewone leek. De rol van zijn vader.
Zijn boodschap in het licht van

veranderen van iedere mens die zijn
hart daarvoor niet sluit. Van dit boek
zijn meer dan 4,5 miljoen exemplaren
in 45 talen gedrukt.

uitspraken van Augustinus,
Benedictus, Gertudis, kardinaal
Newman, de pastoor van Ars.
Parallellen in zijn leven met andere
bekende heiligen.

Prijs: €10,00 | E-book: €7,50

Prijs: €16,75 | E-book: €9,75

Tip!
Boeiende boeken voor de vakantie

Korte geschiedenis van de Katholieke
Kerk José Orlandis
Uit een engelse bespreking: Verreweg het beste
dat te vinden is in zijn prijsklasse, voor gewone
gelovigen.

Prijs: €13,75 | E-book: €8,20

Honderd jaar Fatima G.J.M. van den Aardweg

Op 13 mei 1917 verscheen Onze Lieve Vrouw
voor het eerst aan de kinderen van Fatima: Lucia
(10 jaar), Francisco (8) en Jacinta(7).

Prijs: €14,50 | E-book: €8,80

Fake news ontmaskerd Manfred Lütz
De verborgen geschiedenis van het Christendom.
Feiten versus beeldvorming naar recent
wetenschappelijk onderzoek. Helder en pakkend
geschreven, goed onderbouwd, vol verrassende
inzichten. Duitse bestseller.

Prijs: €17,50 | E-book: €12,50

Uit de pen van pater Pio Pater Pio
Uit de hele brievencollectie, die zo’n 4000
bladzijden beslaat, is een bloemlezing gemaakt
van 100 brieven.

Prijs: €12,50 | E-book: €7,50

Aanbiedingen voor de maand juni

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 €9,75

De Bijbel leren kennen Josemaría Monforte
De Bijbel is het toppunt van Gods openbaring aan
de mens in de geschiedenis. Dit boek gaat over
de goddelijke samenstelling van de Bijbel en zijn
menselijke kader, het literaire aspect van de Bijbel
en haar bijzondere kenmerken en over haar
heilsbood

Van €12,75 voor €8,75

Persoonlijke vrijheid Jutta Burggraf
Hoe voorkomen we dat we in onhandelbare,
verschrikte en in rouw gedompelde personen
veranderen?

Van €13,75 voor €9,00

De Hoop op het Eeuwige Leven Justo Luis R. Sanchez de Alva
Wat zal er zijn na dit leven? Op deze vragen
probeert de eschatologie in het licht van de
goddelijke Openbaring een antwoord te geven.

Van €14,75 voor €10,00
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