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Beste Vrienden, 
 
Hierbij treft u weer een nieuwe nieuwsbrief van uitgeverij De Boog.  

Eind april ontving ons medebestuurslid Pieter Pouw in zijn woonplaats
Naarden een koninklijke onderscheiding - onder meer voor zijn
jarenlange inzet voor De Boog.  

 Bestuur van de Boog v.l.n.r.: Frans D'Agostino pr., Pieter Pouw en George Gernaert. 

In deze meimaand - van oudsher toegewijd aan Maria - hebben wij
weer enkele interessante titels en aanbiedingen voor u. Ook over een
mooi onderwerp: gezin en jeugd 

Kijk ook eens rustig op onze website: www.deboog-uitgeverij.nl; we
hebben tientallen titels op categorie gerangschikt staan. 
De meeste titels zijn ook als e-pub verkrijgbaar.  

Verder wijzen wij u op de vacature voor een medewerker - onderaan
deze nieuwsbrief.  

Voor vragen over ons en onze boeken kunt u ons altijd een berichtje
sturen.  
met vriendelijke groet,  

                           Bestuur en medewerkers De Boog 

http://www.deboog-uitgeverij.nl/


Actueel

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

Meimaand Mariamaand

Jezus en de joodse
wortels van Maria 
€15,75 
Dit boek is bestemd
voor eenieder die zich
ooit heeft afgevraagd
wat de Bijbel ons nu
eigenlijk te zeggen
heeft over Maria, de
moeder van Jezus. 

Bekijk in onze

De Heilige
Rozenkrans 
€3,95 
Persoonlijke
beschouwingen over
de geheimen van de
Rozenkrans. Rijkelijk
geïllustreerd.
Supplement met de
geheimen van het licht. 

Bekijk in onze
webshop

Francisco en
Jacinta van Fatima 
€4,25 
Het bijzondere leven
van deze vroeg
gestorven kinderen,
aan wie Maria
verschenen is en die
door paus Franciscus
zijn heiligverklaard.

Bekijkk in onze
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Aanbiedingen Meimaand

Herinneringen van Zuster Lucia 
Van €9,75 voor €5,75 
Herinneringen van Zuster Lucia van
Fatima, de oudste van de drie
zieners, in 2005 overleden, met een
uitvoerig commentaar van Kardinaal
Ratzinger. 

Eenvoudig, indrukwekkend en
onderhoudend. 

Bekijk in onze webshop

Wees gegroet Koningin 
Van €12,75 voor €8,75 
Eén van de indrukwekkendste
boeken van Scott Hahn. Op
overtuigende wijze toont hij aan dat
Maria op veel meer plekken in de
bijbel voorkomt dan u dacht. 

De persoonlijke manier van schrijven
zorgt ervoor dat u de plaats van
Maria in uw leven nog veel meer gaat
waarderen. 

Bekijk in onze webshop

Rome ons thuis 
Van €13,95 voor €6,95 
De studie van de Bijbel bracht Scott
en Kimberly tot beslissingen over
hun huwelijksleven en uiteindelijk tot
de kerk van Rome. De hoofdstukken
zijn afwisselend door hen
geschreven.

Een een klassieker om cadeau te
doen aan iedereen die nieuwsgierig
is naar het katholieke geloof.

Bekijk in onze webshop
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Leven in Christus 
Van €16,75 voor €10,75 
Dit boek bevat een routebeschrijving
voor de nieuwe evangelisatie,
gebaseerd op de Brief van Paulus
aan de Romeinen. Ook helpt het boek
om u te verdiepen in het mysterie
van Christus en in de implicaties van
uw eigen doopsel. 

Bekijk in onze webshop

Aanbiedingen Gezin en Jeugd

Opvoeden zonder
kleerscheuren 
€12,50 voor €7,50 
Aan meer dan duizend
tieners is gevraagd wie
de grootste invloed
heeft gehad bij het
nemen van hun
beslissingen rondom
seksualiteit: het meest
voorkomende
antwoord was: ‘Mijn
ouders’. Dit boek wil
ouders van hulp zijn. 

Bekijk in onze
webshop

Succesvolle vaders 
€6,50 voor €4,50 
Hoe vaders het
karakter van hun
kinderen kunnen
vormen. Met “twaalf
geboden” voor vaders
en een vragenlijst voor
zelf-onderzoek.  

Kent u een jonge of
aanstaande vader?  

Bekijk in onze
webshop

Voorbereiding op de
puberteit 
€6,50 voor €3,50 
Dit boekje beschrijft en
bestudeert de
kenmerken van de
puberteit en de meest
lastige vragen, die
hedendaagse tieners
op hun ouders afvuren
om hun normen ter
discussie te stellen. 

Bekijk in onze
webshop
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Ware liefde 
Van €2,50 voor €1,95 
Aanbevolen voor jongeren. Waarom
zou ik wachten tot het huwelijk? Hoe
ver is te ver? Neemt kuisheid mij mijn
vrijheid af? En als wij echt van elkaar
houden? De antwoorden staan in dit
boekje.  

Bekijk in onze webshop

Jouw vragen Gods antwoorden 
Van €9,50 voor €4,50 
Gods krachtige antwoorden op de
belangrijkste en meest voorkomende
vragen van jonge mensen. Ook zeer
geschikt voor Vormselvoorbereiding
en tiener/jongerengroepen. 

Bekijk in onze webshop

Wat moet ik doen 
Van €3,75 voor €2,95 
Paus Johannes Paulus II (1920-
2005) legt de jongeren uit hoe mooi
het is geroepen te worden en hoe je
er aan kunt beantwoorden. 

Bekijk in onze webshop

Trouwen of Samenwonen 
Van €3,50 voor €2,95 
Wat is samenwonen? Gebruikelijke
opvattingen over samenwonen,
mogelijke problemen in de toekomst,
positieve stappen. Een leidraad voor
verloofden. 

Bekijk in onze webshop
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Vacature Medewerker
Herhaalde oproep

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). 
 
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.

Copyright © 2022 De Boog Uitgeverij 

U kunt zich uitschrijven voor onze nieuwsbrief via deze link. 

mailto:info@deboog.nl
https://www.facebook.com/De-Boog-uitgeverij-100933228315774
https://deboog-uitgeverij.nl/
mailto:info@deboog.nl
https://www.facebook.com/De-Boog-uitgeverij-100933228315774
https://deboog-uitgeverij.nl/
mailto:info@deboog.nl
https://deboog-uitgeverij.us2.list-manage.com/unsubscribe?u=65105e18a4d472bd665adc4a7&id=0cfe861e70&e=[UNIQID]&c=227d50eec2


http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=65105e18a4d472bd665adc4a7&afl=1

