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Beste lezer,

Met de feestdagen in aantocht bieden wij een reeks fantastische
boeken met grote korting (35 procent en meer) aan,
zoals Herinneringen van Zuster Lucia van €9.75 voor €3,95,
of Kinderen van God van €9.75 voor €4,95! Scroll naar beneden voor
een totaaloverzicht. 

Deze speciale actie duurt tot 23 december a.s., we hopen dat u
hierdoor aangemoedigd wordt om extra geïnspireerd het nieuwe jaar
te beginnen! 

Nota bene: bij aankoop van euro 25 of meer krijgt u ook nog gratis het
boek ‘De Heilige Mis beleven’ van J. Echevarria meegestuurd.  

Wij wensen u een gezegende advents-tijd toe! 

Met vriendelijke groet, 
 

Bestuur en medewerkers Stichting De Boog

Bijzondere levens

https://deboog-uitgeverij.nl/product/herinneringen-van-zuster-lucia/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/kinderen-van-god/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-heilige-mis-beleven/


Herinneringen van Zuster Lucia 
Van €9.75 voor €3,95! 
De bewerkte uitgave van de
herinneringen van de in 2005
overleden zieneres. Als slot de
documentatie van het derde deel van
het ‘geheim’ van Fatima, met een
uitvoerig theologisch commentaar
van kardinaal Ratzinger. Eenvoudig,
indrukwekkend en onderhoudend. 

Bekijk in de webshop

Jean Marie Vianney Pastoor van
Ars 
Van €9.75 voor €4.75! 
Al tijdens zijn leven gaan elk jaar
tienduizenden pelgrims naar de
heilige pastoor van Ars. Wat
verklaart de ongekende
aantrekkingskracht van deze
priester? Een fantastisch boek
waarmee u deze bekende heilige nog
veel beter leert kennen. 

Bekijk in de webshop

De heilige Jozefmaria Escriva 
Van €9.50 voor €4,75! 
Dit boek geeft een schets van de
nieuwe heilige en bevat een aantal
beschouwingen van hem over het
leven van Christus, die de lezer
kunnen helpen de rijkdom van het
evangelie te ontdekken. Het sluit af
met een korte uiteenzetting van zijn
geschriften. 
Met veel prachtige kleurenfoto’s. 

Bekijk in de webshop
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Christelijk leven en theologie

De verborgen kracht van
vriendelijkheid 
Van €14.75 voor €7,95! 
Een praktische handleiding voor wie
de wereld om zich heen een beetje
leefbaarder wil maken, steeds een
beetje meer. 

Bekijk in de webshop

Geestelijke lauwheid 
Van €11.75 voor €5,95! 
Lauwheid laat de christelijke idealen
verstommen. Het lijkt op een stille
ziekte die zich beetje bij beetje door
het hele organisme verspreidt en die
men nauwelijks bemerkt. Dit boek
legt duidelijk de tegenstelling uit met
het alternatief: de unieke vreugde
van het volgen van Christus! 

Bekijk in de webshop

Jezus Christus onze Verlosser
Van €16.75 voor €7,95! 
Een boeiende inleiding in de
christologie: u maakt kennis met de
prachtige rijkdom en de
ondoorgrondelijke diepte van het
mysterie van Christus. 

Bekijk in de webshop
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Fundamentele Theologie  
Een inleiding 
Van €16.75 voor €7,95! 
Een geweldige aansporing om
standvastig te zijn bij tegenspoed.
Daarnaast kunt u na dit boek uw
persoonlijke houding aan anderen
diepgaand uitleggen voor beter
begrip. 

Bekijk in de webshop

Kinderen van God 
Van €9.75 voor €4,95! 
Dit boek legt de Katholieke leer over
de genade uit aan de hand van de
gelijkenis van de verloren zoon, zijn
broer en de barmhartige Vader. 

Dit boek legt uit wat het voor u kan
betekenen om kind van God te zijn! 

Bekijk in de webshop
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Persoonlijke vrijheid 
Van €13.75 voor €6,95! 
Niemand is bedoeld om een
massamens te worden. Juist
vandaag de dag is het noodzakelijker
dan ooit dat we ons bewust zijn van
de grote rijkdom van het menselijk
leven en dat we wegen zoeken om
meer mens te worden. Zo
voorkomen we dat we in
onhandelbare, verschrikte en in rouw
gedompelde personen veranderen.
Dit boek geeft inzicht in dit proces. 

Een aanrader! 

Bekijk in de webshop
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