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Beste lezer,
 
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van 2022. 
 
De veertigdagentijd is zojuist begonnen. Een tijd voor meer gebed en
naastenliefde. Daarom bieden wij diverse titels aan waarin het innerlijk
leven en het lijden van Jezus centraal staan. 
 
Ook zijn er weer veel interessante titels die wij met �inke korting
aanbieden (geldig t/m 31 maart a.s.).
 
Zoals bijvoorbeeld: 'De bijbel leren kennen' voor €6,75  of 
'Persoonlijke vrijheid' voor €7,75.
 
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. 
 
Wij wensen u een gezegende vastentijd toe, 
 
 

Bestuur en medewerkers Stichting De Boog

De 40-dagentijd

Wat zag Jezus aan het kruis? 
€7.50 
Dit boek bevat een overweging. Een
lijdens-meditatie. Vanaf het kruis zag
Jezus de stad Jeruzalem, de tempel,
Getsemane en de bovenzaal van het
laatste avondmaal. Hij zag ieder van
ons. 
 
Een prachtige overweging. 

Bekijk in de webshop

https://deboog-uitgeverij.nl/product/wat-zag-jezus-vanaf-het-kruis/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/wat-zag-jezus-vanaf-het-kruis/


Leren bidden om te leren
beminnen 
€13.95 
De wereld van vandaag heeft het
meest behoefte aan gebed. Vanuit
gebed ontstaan alle vernieuwingen,
alle ingrijpende en vruchtbare
genezingen en veranderingen. 
Als je kunt bidden, kun je alles, want
vanaf dat moment heeft God vrije
toegang tot je leven. 
 
Een bundel die gemakkelijk leest.
Spiritualiteit die verlangen wekt en
smaakt naar meer. 

Bekijk in onze webshop

De kracht van de stilte 
€14.50 
Kardinaal Sarah herinnert ons eraan
dat de kern van het leven bestaat in
een stille relatie tussen het diepste
innerlijk van de mens en God. De
stilte is onmisbaar om de goddelijke
muziek te horen. Alles wat groot en
scheppend is, bestaat uit stilte. God
is stilte. 
 
Een indrukwekkend boek met
voorwoord van emeritus-paus
Benedictus XVI 

Bekijk in onze webshop

Richtlijn voor het geestelijk
leven 
€11.00 
Abt Lodovicus Blosius was
tijdgenoot en goede kennis van
keizer Karel V en schreef met
wijsheid, geestelijke diepgang en
trefzekerheid over de verschillende
aspecten van het geestelijke leven. 
 
'Iedere keer opnieuw werd ik
getroffen door de wijsheid,
geestelijke diepgang en trefzekerheid
van het werk van Ludovicus Blosius'  
dr Jan Hendriks, bisschop van
Haarlem-Amsterdam 

Beijk in onze webshop

https://deboog-uitgeverij.nl/product/leren-te-bidden-om-te-leren-beminnen/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/leren-te-bidden-om-te-leren-beminnen/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-kracht-van-de-stilte/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-kracht-van-de-stilte/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/richtlijn-voor-het-geestelijk-leven-2/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/richtlijn-voor-het-geestelijk-leven-2/


Met Korting (t/m 31 maart)

Spreken met God Deel 2 
van €14,75 voor €8,75 
Meditaties voor iedere dag van het
jaar. Deel 2: Vasten en Goede Week. 
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. Een
ideale voorbereiding op Pasen. 

Bekijk in onze webshop

Spreken met God Deel 9 
van €14,75 voor €8,75  
Meditaties voor iedere dag van het
jaar. Deel 9: Feesten en Heiligen
januari – juni. 
Acht meditaties voor de Bidweek
voor de eenheid van de Christenen,
zeven voor de zondagen
voorafgaand aan het feest van de
heilige Jozef, zeven rond
Sacramentsdag over de heilige
Eucharistie. 
 
Het boek bevat 59 meditaties 

Bekijk in onze webshop

De Bijbel leren kennen 
van €12,75 voor €6,75  
Dit mooie boek bestaat uit uit drie
delen die je meenemen door de tijd. 
Het eerste deel gaat over de
geschiedenis van de Bijbel. 
Het tweede deel betreft het literaire
aspect van de Bijbel en haar
bijzondere kenmerken. 
Het derde deel gaat over haar het
goddelijke verlossingsplan. 
 
Wilt u de Bijbel beter leren kennen?
Dan is dit een ideaal boek. 

Bekijk in onze webshop

https://deboog-uitgeverij.nl/product/spreken-met-god-deel-2-2/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/spreken-met-god-deel-2-2/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/spreken-met-god-deel-9-2/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/spreken-met-god-deel-9-2/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-bijbel-leren-kennen/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-bijbel-leren-kennen/


Handige gids bij de Bijbel 
van €4,90 voor €2,50 
Het lezen van de Bijbel is niet altijd
makkelijk, maar het vormt wel één
van de grootste intellectuele
ervaringen van jouw leven. 
Bovendien hoef je je niet tevreden te
stellen met het verhaal louter te
lezen: je kunt er middenin stappen. 
 
Klinkt dat niet als een avontuur? 
 
Een handig boekje dat door de lage
prijs ook makkelijk ingeslagen kan
worden voor groepen die meer over
de bijbel willen weten. 

Bekijk in onze webshop

Een Vader die zijn Beloftes
Nakomt 
Van €14.75 voor 8,75  
De geschiedenis van de nooit
falende liefde van de Vader is de
geschiedenis van dit boek.Met het
lezen van dit boek zullen
we ontdekken hoe hartstochtelijk Hij
ons zoekt en hoe vast zijn bedoeling
is om ons weer heel te maken. 
 
Een prachtig boek om (opnieuw)
verliefd te worden op God en Zijn
liefde voor ons te leren kennen. 

Bekijk in onze Webshop

De verborgen kracht van
vriendelijkheid 
Van €14,75 voor euro 8,75  
Een praktische handleiding voor wie
de wereld om zich heen een beetje
leefbaarder wil maken, steeds een
beetje meer. 
De schrijver, Lawrence Lovasik
(1913-1986), heeft eens gezegd dat
het ideaal van zijn leven was om
“door mijn geschriften God meer
bekend en geliefd te maken”. 

Bekijk in onze webshop

Tekenen van leven 
Van €14,75 voor 8,75 
Veertig Katholieke gebruiken en
devoties en hun Bijbelse wortels. 

https://deboog-uitgeverij.nl/product/handige-gids-bij-de-bijbel/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/handige-gids-bij-de-bijbel/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/een-vader-die-zijn-beloftes-nakomt/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/een-vader-die-zijn-beloftes-nakomt/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-verborgen-kracht-van-vriendelijkheid/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-verborgen-kracht-van-vriendelijkheid/


Het katholieke leven – de grote
christelijke traditie – bestaat uit een
enorme erfenis van de heiligen die
ons gedurende tweeduizend jaar, in
vele landen en omstandigheden, zijn
voorgegaan. 
 
Deze bestseller van Scott Hahn kan
niet in uw verzameling ontbreken! 

Bekijk in onze webshop

Persoonlijke vrijheid 
Van €13,75 voor €7,75 
Ieder mens kan nieuwe gedachten
aandragen en de wereld vele
verrassingen bezorgen; hij kan met
originele oplossingen komen en
unieke handelingen verrichten. Hij is
in staat om zijn eigen leven te leven
en om een bron van inspiratie en
steun te zijn voor anderen. 
 
Voor iedereen die meer de vrije mens
wil worden zoals hij of zij is bedoeld. 

Bekijk in de webshop

Vijftig vragen over Jezus 
Van €12,75 voor €6,75 
Wat weten wij over Jezus en zijn
omgeving? Vakkundig samengesteld
door een team van specialisten in
begrijpelijke taal. 
 
Dit boekje is geschreven met de
bedoeling samenhangende
informatie te geven over een aantal
van de meest gestelde vragen over
Jezus. Het is voor iedere
geïnteresseerde die oprecht op zoek
is naar antwoorden. 

Bekijk in onze webshop

Het fundament van onze hoop 
Van €14,50 voor 8,50 
Een vraaggesprek over actuele
thema’s in kerk en samenleving
tussen kardinaal Gerhard-Ludwig
Müller en priester-uitgever Carlos
Granados. 
 
In dit boek laat kardinaal Müller zijn

https://deboog-uitgeverij.nl/product/tekenen-van-leven/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/tekenen-van-leven/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/persoonlijke-vrijheid-2/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/persoonlijke-vrijheid-2/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/vijftig-vragen-over-jezus/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/vijftig-vragen-over-jezus/


zeer verhelderende licht schijnen op
diverse actuele uitdagingen in Kerk
en samenleving. 

Bekijk in onze webshop

De droefheid van Christus 
Van €6,50 voor €3,75 
De heilige Thomas More schrijft deze
eenvoudige, maar diep bewogen
meditaties over het Lijden van de
Heer terwijl hij in de Tower van
Londen gevangen zit, kort voor zijn
terechtstelling in 1535. 
 
Indrukwekkende meditaties die het
lijdensverhaal van Christus geheel
nieuw leven inblazen en je doen
voelen alsof je erbij was. 

Bekijk in onze webshop

Hoe biechten wij goed 
Van €3,75 voor €2,75 
Dit boekje nodigt ons uit om op een
meer geregelde wijze te naderen tot
het sacrament van boete en
verzoening. Zo ontdekken we Gods
liefde en boeken we voortgang in ons
leven. 
Een handig boekje voor een
allesomvattende, beknopte, concrete
en duidelijke biecht. 
 
Ook zeer geschikt om in grotere
aantallen beschikbaar te stellen voor
uw kerk(groep). 

Bekijk in onze webshop

https://deboog-uitgeverij.nl/product/het-fundament-van-onze-hoop/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/het-fundament-van-onze-hoop/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-droefheid-van-christus/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-droefheid-van-christus/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/hoe-biechten-wij-goed/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/hoe-biechten-wij-goed/
https://www.facebook.com/De-Boog-uitgeverij-100933228315774
https://deboog-uitgeverij.nl/
mailto:info@deboog.nl
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