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Beste lezer,
 
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van 2022. Wij wensen u alle
goeds toe in dit nieuwe jaar.

Op 9 Januari 1902 werd de Heilige Jozefmaria geboren. Deze maand
is dat precies 120 jaar geleden. Vanwege deze speciale verjaardag,
bieden wij meerdere boeken van en over deze 'heilige van het gewone'
met �inke korting aan! 

Zoals bijvoorbeeld: 'De Heilige Jozefmaria Escriva voor €5,00  of  'De
avonturen van Josemaria voor €7,50.
 
Recent is ook verschenen: 'Gods Engelen waken over ons'. Een
prachtige klassieker over de rol van engelbewaarders in ons leven.  
 
Ook wijzen wij graag nog eens op enkele andere mooie uitgaven die in
2021 zijn verschenen. 
  
U kunt daarnaast makkelijk direct toegang vinden tot onze webshop
door op de link te klikken die u vind naast de boeken die u hieronder
kunt bekijken.
 
Met vriendelijke groet, 
 

Bestuur en medewerkers Stichting De Boog



Nieuw

Gods engelen waken over ons 
€17.50 
Heruitgave van een klassiek boek
over de engelbewaarders, met
getuigenissen van de devotie tot hen
van heiligen en pausen.  

Een prachtig boek met een coherent
en aansprekend betoog vanuit een
heldere argumentatie.  

Bekijk in de webshop

Recente uitgaven

Jozef van Nazareth 
€17.50 
De heilige Jozef komt in
de evangeliën niet aan het woord.
Toch heeft God hem uitverkozen
voor een heel bijzondere taak. 

Ontdek meer over Jozef met dit boek
en laat je stimuleren om meer
vertrouwen te hebben in waartoe we
als gewoon mens in staat zijn: in ons
eigen leven heilig worden. 

Bekijk in de webshop

Jezus en de joodse wortels van
Maria 
€15.75 
Dit boek is bestemd voor eenieder
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die zich afvraagt wat de Bijbel ons nu
eigenlijk te zeggen heeft over Maria
of een persoonlijke worsteling heeft
met de katholieke opvattingen over
Maria. 

Dit boek geeft heldere uitleg over een
kwestie die vaak als het belangrijkste
struikelblok tussen katholieken en
protestanten wordt gezien. 

Bekijk in de webshop

Aanbiedingen: 
Van en over de Heilige Jozefmaria 

De Heilige van het Gewone 
Van €16.75 voor € 7.50 
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.  

Bekijk in de webshop

De heilige Jozefmaria Escriva 
Van €9.50 voor €5.00 
Een schets over de heilige
Jozefmaría en een aantal
beschouwingen van hem over het
leven van Christus, die de lezer
kunnen helpen de rijkdom van het
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evangelie te ontdekken.  

Met veel prachtige kleurenfoto’s. 

Bekijk in onze webshop

Christus komt langs 
Van €14.75 voor €7.50 
Homilieën over de voornaamste
liturgische tijden en feesten, van de
Advent tot Christus Koning. 
Met als rode draad het bewustzijn
van het goddelijk kindschap. 

Een zeer verzorgde uitgave die zich
ook goed als waardevol geschenk
leent!

Bekijk in onze webshop

De Weg 
Van €10.00 voor €5.00 
Mgr. Escrivá heeft iets geschreven,
dat meer is dan een meesterwerk.
999 korte paragrafen om met God in
ons persoonlijk gebed te bespreken. 

Van dit boek zijn meer dan 4,5
miljoen exemplaren in 45 talen
gedrukt en kan niet ontbreken in uw
boekenkast! 

Bekijk in onze webshop

https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-heilige-jozefmaria-escriva/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-heilige-jozefmaria-escriva/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/christus-komt-langs/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/christus-komt-langs/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-weg/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-weg/


De kracht van God 
Van €7.50 voor €5.00 

Dit boek vertelt over 19 medisch
onverklaarbare genezingen op
voorspraak van de heilige
Jozefmaria. 

Een prachtig boek over hoe God in
onze tijd nog steeds werkzaam is.

Bekijk in onze webshop

Gesprekken met Mgr Escriva 
Van €12.50 voor €5.00 
Mgr. Escrivá antwoordt schriftelijk op
vragen die hem gesteld werden,
zoals over “de taak van de leek in
Kerk en maatschappij” en “de vrouw
in de wereld van vandaag”.  

"Het is verrassend hoe actueel zijn
antwoorden nog steeds zijn, alsof ze
voor de krant van morgen bedoeld
zijn." 

Bekijk in onze webshop

Voetsporen in de sneeuw 
Van €10.95 voor €5.00 
Een in 1986 in Amerika verschenen
fotobiogra�e van Mgr. Escrivá. Het
boek bevat 71 foto’s, toegelicht met
verhelderende teksten. 

Laat deze prachtige beelden tot u
spreken. 

Bekijk in onze webshop

Mgr Escriva de Balaguer 
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Van €9.50 voor €5.00 
Het boeiende leven van Mgr. Escrivá
(1902 – 1975), kundig beschreven
door de Spaanse journalist Salvador
Bernal. 
De ooggetuigenverslagen en de vele
citaten van de Stichter van het Opus
Dei, maken dit boek tot een absolute
‘must’ voor wie meer wil weten van
deze voorbeeldige priester en van
zijn levenswerk. 

Bekijk in onze webshop

Tussen de bergen door 
Van €18.00 voor 7.50  
Een boeiend stripverhaal van hoge
kwaliteit over het leven van de H.
Jozefmaria Escrivá.  

Winter 1918. Jozefmaria ziet de
voetsporen in de sneeuw van een
ongeschoeide Karmeliet die in de
verte verdwijnt. Hij is 16 jaar oud. Hij
voelt sterk dat God iets van hem wil,
maar hij weet niet wat.. 

Bekijk in onze webshop

De avonturen van Josemaria 
Van €12.00 voor €7.50 
Een rijk geïllustreerde
levensbeschrijving voor kinderen met
verhalen uit het leven van de Stichter
van het Opus Dei. 

Ook als voorleesboek te gebruiken
voor kinderen of om als cadeau te
geven bij communie of vormsel! 

Bekijk in onze webshop
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