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Beste vrienden,  

De vakantieperiode loopt ten einde en de scholen gaan weer van start.  
Hopelijk heeft u kunnen genieten van een mooie periode met wat meer
ontspanning en re�ectie.  

En nu is het voor velen de tijd om de draad van het dagelijks leven als
gelovige in gezin en werk weer op te pakken.  
Hieronder enkele titels en aanbiedingen over de beleving van deugden,
gezin/roeping en christelijk leven. 

Wij wijzen vooral op een nieuw boek: 
                            Leo Alla mahabba - God is Liefde. 
Een boeiende roman voor jong en oud. Een student leert via
ontmoetingen met onbekenden en later nieuwe vrienden het katholieke
geloof ontdekken. Zeer inspirerend en een echte aanrader! 
  
met vriendelijke groet,  

Bestuur en medewerkers De Boog  
 
 

Nieuw

Leo Allah mahabba 

€18.50 
Een zeer inspirerende en boeiende
roman voor jong en oud. Over een
student die via de ontmoeting met
onbekenden en later nieuwe vrienden
het katholieke geloof leert
ontdekken. Echt een aanrader.  

Bekijk in onze webshop

https://deboog-uitgeverij.nl/product/leo-allah-mahabba-3e-kwartaal-2021/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/leo-allah-mahabba-3e-kwartaal-2021/


Gezin en roeping

God roept 
€16.50 
God roept ons om
overal een licht te zijn.
Verhalen, voorbeelden
en anekdotes uit het
leven van heiligen, 
als hulp om Gods plan
met ons beter te leren
kennen. 

Bekijk in onze
webshop

Liefde is jezelf
geven 
€12.50 
Zichzelf volledig aan
de andere geven, een
gezin stichten dat één
is, nieuw leven
schenken en trouw
blijven aan de
huwelijkspartner tot
aan de dood – ziedaar
de ingrediënten, met
Gods genade, voor het
ware geluk. 

Bekijk in onze
webshop

Jouw vragen Gods
antwoorden 
€9.50 
"Gods antwoorden" op
de meest
voorkomende vragen
van jonge mensen over
geloof en moraal.
Ruim zestig vragen
komen aan de orde.
Ook zeer geschikt voor
Vormselcatechese. 

Bekijk in onze
webshop

 Christelijk leven

De innerlijke
vrijheid 
€12.75 
Wij offeren God onze
vrijheid, ons verstand,
ons intellect, heel ons
wezen. Wij zullen dan
een kostbare vrijheid
ervaren, wat iets heel
anders is dan
tobberige nervositeit,

Van wrok tot
vergeving 
€5.50 
Hoe moeilijk is het om
te vergeven en niet
anderen te blijven
veroordelen! 
Toch vraag het
Christus dat aan ons
en geeft ons er de
genade voor. 
Dit boekje wil

Op koers met
geestelijke
begeleiding 
€3.00 
Wat is geestelijke
begeleiding? Wie is
een geschikte
begeleider voor mij?
Waarom heb ik zo
iemand nodig? Waar
spreekt men over? 

https://deboog-uitgeverij.nl/product/god-roept/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/god-roept/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/liefde-is-jezelf-geven/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/liefde-is-jezelf-geven/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/jouw-vragen-gods-antwoorden/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/jouw-vragen-gods-antwoorden/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-innerlijke-vrijheid/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/van-wrok-tot-vergeving/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/op-koers-met-geestelijke-begeleiding/


verdriet, depressie,
dwang en
kleingeestigheid.  

Bekijk in onze
webshop

helpen. In de vergeving
vinden we vrede en
geluk! 

Bekijk in onze
webshop

Een Fijngevoelig en
concreet boekje. 

Bekijk in onze
webshop

Recent verschenen

De kardinale deugden 
€18.50 
De Duitse �losoof werkte jarenlang
aan dit boek over verstandigheid,
rechtvaardigheid, dapperheid en
gematigdheid, dat een klassieker
geworden is. 

Bekijk in onze webshop

Deugdzaam leiderschap 
€17.50 
Leiderschap veronderstelt karakter
en een passie voor de grootsheid van
leven waarvoor ieder mens is
geschapen. 
Een internationale bestseller,
vertaald in vijftien talen. 

Bekijk in onze webshop

Aanbiedingen

Sacramenten 
Ze zijn een mysterie van Gods liefde, 

wij hebben ze nodig

https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-innerlijke-vrijheid/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/van-wrok-tot-vergeving/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/op-koers-met-geestelijke-begeleiding/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-kardinale-deugden-4e-kwartaal-2021/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-kardinale-deugden-4e-kwartaal-2021/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/deugdzaam-leiderschap-4e-kwartaal-2021/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/deugdzaam-leiderschap-4e-kwartaal-2021/


De zeven
sacramenten 
€14.75 voor €8.75 
Een helder overzicht
van de christelijke
eredienst en het
paasmysterie. 
Elk van de zeven
sacramenten en de
centraliteit van de
Eucharistie komen
op helder wijze aan
bod.  

Bekijk in onze
webshop

De heilige Mis
beleven 
€12.75 voor €6.75 
Van voorbereiding tot
dankzegging volgt dit
boek de opbouw van
de Mis. Het boek helpt
ons om onze
dagelijkse bezigheden
in eenheid te brengen
met het offer van
Christus. Zo wordt
onze dag ook een mis. 

Bekijk in onze
webshop

Het bruiloftsmaal
van het Lam 
€14.75 voor €8.75 
Het meest
kenmerkende van dit
bijzondere boek is het
ontroerende besef van
wat onze Hogepriester
op de vooravond van
Zijn offerdood ons
heeft geschonken. 

Scott Hahn onderzoekt
deze mysterieuze
werkelijkheid met het
vuur en enthousiasme
van een bekeerling. 

Bekijk in onze
webshop
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