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Beste lezer,
 
Hierbij ontvangt u de paaseditie van onze Nieuwsbrief.
 
Allereerst noemen wij het boek 'Deugdzaam leiderschap'; een
praktisch boek als gids naar persoonlijke voortreffelijkheid. 
Al in vele talen vertaald en nu eindelijk in het Nederlands. 
 
Verder brengen wij graag diverse actuele titels onder de aandacht. 
 
Ook hebben wij weer een reeks van bijzondere aanbiedingen. 
Door te klikken op 'Bekijk in onze webshop' komt u gemakkelijk op
onze website. 
 
Tot slot wijzen wij ook graag op een vacature voor een medewerker.
Deze kunt u vinden onderaan deze nieuwsbrief en op onze website. 
 
Wij wensen u een Zalig Pasen, 
 

Bestuur en medewerkers Stichting De Boog

Nieuw

Deugdzaam leiderschap 
€17.50 
Dit boek gaat over de speciale band
die er bestaat tussen leidinggeven en
het beoefenen van de deugden. 
 
Op basis van het leven van enkele
van de grootste politieke,
intellectuele en godsdienstige leiders
van de moderne tijd, en de
persoonlijke ervaring van de auteur,
toont Deugdzaam Leiderschap aan
dat leiderschap en deugdzaamheid
niet alleen verenigbaar zijn, ze zijn zo
goed als synoniem. 
 
Deze bestseller is een aanrader voor
elke professional die wil leven vanuit
een hoger doel.  

Bekijk in onze webshop

https://deboog-uitgeverij.nl/medewerker-gezocht/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/deugdzaam-leiderschap-4e-kwartaal-2021/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/deugdzaam-leiderschap-4e-kwartaal-2021/


Recente titels

H. Thomas van
Aquino 
€17.50 
Eén van de beste
portretten van deze
heilige. 

Bekijk in onze
webshop

Pater Pio, Wij
hebben hem gekend 
€12.50 
Getuigenissen van
mensen die hem
gekend hebben. 

Bekijk in onze
webshop

Voor de christen die
mens wil worden 
€9.75 
Dit boek is geschreven
met het verlangen om
je aan het denken te
zetten over de idealen
die je nastreeft in je
leven. 

Bekijk in onze
webshop

Uitgelicht 
Paastijd - Jezus is Verrezen!

De rank en de
wijnstok 
€12.50 
26 meditaties,     
Jezus dé vriend, onze
christelijke roeping,
geestelijk leven, hoop,
moed... 

Bekijk in onze
webshop

Jezus en de joodse
wortels van de
eucharistie 
€13.75 
Hoe de Joodse traditie
ons helpt tot een diepe
blik op het Laatste
Avondmaal. 

Bekijk in onze
webshop

Evangelie 
€4.95 
Pocketuitgave,         
ook met Handelingen
en Brief aan de
Romeinen. 

Bekijk in onze
webshop

Paas-aanbieding in de maand april

https://deboog-uitgeverij.nl/product/h-thomas-van-aquino-zomer-2021/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/h-thomas-van-aquino-zomer-2021/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/pater-pio-wij-hebben-hem-gekend/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/pater-pio-wij-hebben-hem-gekend/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/voor-de-christen-die-mens-wil-worden/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/voor-de-christen-die-mens-wil-worden/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-rank-en-de-wijnstok/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-rank-en-de-wijnstok/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/jezus-en-de-joodse-wortels-van-de-eucharistie/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/jezus-en-de-joodse-wortels-van-de-eucharistie/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/evangelie/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/evangelie/


Spreken met God
Deel 3 
€14,75 voor €8,75 
Dagelijkse meditaties
van Pasen tot
Pinksteren, met
uitvoerige citaten en
trefwoordenregisters. 

Bekijk in onze
webshop

Jezus Christus
onze Verlosser 
€16,75 voor €10,75 
Kennisoverdracht en
tevens weg om ons te
brengen tot een ware
ontmoeting met Jezus. 

Bekijk in onze
webshop

Redenen om te
geloven 
€14,50 voor €8,50 
Hoe kunnen wij het
Katholieke geloof
begrijpen, uitleggen en
verdedigen. 

Bekijk in onze
webshop

Aanbiedingen - bijzondere levens

Meer dan je durft te
dromen 
€16.50 voor €9,50 
Een van de eerste
leden van het Opus Dei
en zijn herinneringen
aan de stichter. 

Bekijk in onze
webshop

Missie voltooid 
€18.75 voor €11,75 
Het leven van de zalige
bisschop Álvaro del
Portillo, opvolger van
de stichter in de
leiding van het Opus
Dei. 

Bekijk in onze
webshop

Een gelukkig
huwelijk 
€12,50 voor €5.25 
Een echtpaar van de
20e eeuw,
werkzaam in het
onderwijs, nu op weg
naar de
zaligverklaring.  

Bekijk in onze
webshop

Vacature Medewerker

Stichting De Boog is op zoek naar een persoon die veel vrije tijd heeft of gaat krijgen

(b.v. door pensionering) en zijn/haar tijd goed wil besteden door met enthousiasme

een mooie taak op zich te nemen. 

 

We zoeken iemand die van boeken en/of e-books houdt, die accuraat kan werken en

het werk met plezier wil doen. De werkzaamheden zijn afwisselend en tegelijkertijd

boeiend door de persoonlijke contacten met klanten en organisaties, maar ook met

andere vrijwilligers van De Boog (o.a. vertalers, opmakers). 
 

https://deboog-uitgeverij.nl/product/spreken-met-god-deel-3-2/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/spreken-met-god-deel-3-2/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/jezus-christus-onze-verlosser/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/jezus-christus-onze-verlosser/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/redenen-om-te-geloven/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/redenen-om-te-geloven/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/meer-dan-je-durft-te-dromen/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/meer-dan-je-durft-te-dromen/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/missie-voltooid/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/missie-voltooid/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/een-gelukkig-huwelijk/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/een-gelukkig-huwelijk/


Het takenpakket is uitgebreid: van orderverwerking, magazijnbeheer,

voorraadadministratie, �nanciële administratie tot promotie en verkoop. Alles loopt

vloeiend in elkaar over.

Het kost gemiddeld zo’n 10 tot 20 uur per week. Omdat u moet reizen is het bezit van

een auto van belang. Ons magazijn met boeken is gelegen in Utrecht. Thuis houdt u

een vaste beperkte voorraad boeken aan die u van huis uit verzendt. 
 
Functie niveau: MBO+   

 
Wij werken met een vrijwilligersvergoeding en kosten kunnen in overleg gedeclareerd

worden.

 
U woont bij voorkeur in midden-Nederland.

 

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Pieter Pouw 06-54954515  of per mail

via info@deboog.nl

 

Wij zien uw reactie graag tegemoet.
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