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Beste Vrienden, 
 
Hierbij ontvangt u weer een nieuwe uitgave van de Nieuwsbrief van De
Boog. 
 
Zojuist verschenen is De kardinale deugden van Josef Pieper. Voor het
eerst in decennia is dit klassieke �loso�sch werk weer beschikbaar in
een nieuwe vertaling. 
 
Ook is er een nieuwe uitgave van ons zeer populaire gebedenboek -
aangevuld met enkele prachtige teksten van de Heilige zuster
Faustina. 

Verder wijzen we op een aantal titels die speciaal de kerkelijke feesten
van de komende maand betreffen: 
Pinksteren, Heilige Drie-eenheid en Sacramentsdag. 
Bij de heilige Drie-eenheid vindt u deze maand enkele boeken in de
aanbieding. 

Tot slot nog enkele boeken over bijzondere levens. 
 
Bekijkt u rustig onze site, ook makkelijk te bereiken via de blauwe knop
naast de boeken hieronder in deze nieuwsbrief. Mocht u vragen
hebben dan kunt u ons altijd mailen.
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur en medewerkers Uitgeverij De Boog 

 

Nieuw

http://deboog-uitgeverij.nl/


De kardinale deugden 
€18.50 
De kardinale deugden zijn sinds de
Griekse Oudheid niet weg te denken
van het �loso�sche landschap ven
het westen. Josef Pieter (1905 –
1997) , een van de grootse katholieke
�losofen van de vorige eeuw, werkte
jarenlang aan het actualiseren van
deze erfenis, mede steunend op de
gedachten van Thomas van Aquino.
Zijn boek werd een klassieker.

Bekijk in onze webshop

Gebeden 
€5.95 
Dit gebedenboek heeft een ruime
keuze aan dagelijkse gebeden, 
aandacht voor devoties en viering
van de sacramenten.  Deze vijfde
editie bevat ook verschillende
teksten van de Heilige zuster
Faustina.

Bekijk in onze webshop

 Pinksteren
5 juni 

De Heilige Geest helpt de christen om Jezus te volgen. 

Hier drie boeken die onze zoektocht kunnen helpen. 
 

In de school van de
Heilige Geest 
€7.50 

Gebeden tot de
Heilige Geest 
€7.50 

Kom Heilige Geest 
€6.50 
Een uitgebreide
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Concrete handleiding
om onze contact met
de Heilige Geest
vruchtbaar te maken. 

Bekijk in onze
webshop

Hoe van de eerste
eeuwen tot nu toe
Christenen geestelijke
voeding hebben
gezocht.

Bekijk in onze
webshop

Pinksternoveen, vroom
en met goede tips voor
onze menselijke en
geestelijke groei. 

Bekijk in onze
webshop

Feest van de heilige Drie-eenheid
12 juni

Aanbiedingen

God: een en
drievuldig 
€14.75 voor €7.75 
Wij zijn als beeld van
God geschapen. De
beschouwing van God,
mysterie van liefde,
voedt ons verstand en
onze wil. 

Bekijk in onze
webshop

In het begin schiep
God 
€14.75 voor €7.75 
De betekenis van het
woord ‘ scheppen’, 
de reden van de
schepping, Bijbel en
wetenschap, het
probleem van het
kwaad.

Bekijk in onze
webshop

Inleiding tot de
Theologie 
€16.75 voor €8.75 
De zelfopenbaring van
God; het geloof als
basis van de theologie;
de taak van de Kerk; de
cultuur en het
pluralisme. 

Bekijk in onze
webshop

Sacramentsdag
19 juni
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Het is de Heer 
€3.75 
Hoe benader ik de
Heer op het moment
van de heilige
Communie?

Bekijk in onze
webshop

Ik heb dorst 
€9.75 
Thérèse van Lisieux en
moeder Teresa van
Calcutta leefden vanuit
eenzelfde verlangen:
het lessen van Jezus’
peilloze dorst naar
onze liefde.

Bekijk in onze
webshop

De Mis en het
geestelijk leven 
€6.50 
Hoe de gelovigen een
werkelijk actieve rol
kunnen spelen tijdens
de heilige Mis. Een
behulpzame gids.

Bekijk in onze
webshop

Bijzondere levens

God of niets 
€14.50 
Een indrukwekkend gesprek met de
Afrikaanse kardinaal Robert Sarah,
zijn bewogen leven en de radicaliteit
van het Evangelie. 

Bekijk onze webshop

Het dagboek van mijn ziel 
€12.50 
Een bloemlezing uit het dagboek van
deze heilige paus: een geestelijke
autobiogra�e van hoge kwaliteit. 

Bekijk in onze webshop
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Paus Franciscus - Sleutels tot
zijn denken 
€12.50 
Jezus Christus, evangeliseren,
volksvroonmheid, dialoog.
Opgetekend door een Argentijnse
vriend.

Bekijk in onze webshop

Uit de pen van pater Pio 
€12.50 
Gevarieerde bloemlezing van
honderd brieven uit de
correspondentie van deze bijzonder
geliefde heilige. 

Bekijk in onze webshop
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