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Beste vrienden,  

Hierbij ontvangt u de oktobereditie van onze nieuwsbrief. 

Ook dit keer weer enkele recente uitgaven en aantrekkelijke
aanbiedingen.  

We bieden in het bijzonder enkele geestelijke klassiekers aan en
boeken over de Heilige Jozefmaria en het Opus Dei (gesticht op 2
oktober 1928).  
Verder hebben we deze maand een drietal boeken van de bekende en
geliefde Amerikaanse theoloog Scott Hahn zeer scherp geprijsd!  

Last but not least wijzen wij u heel graag op een nieuwe uitgave
speciaal voor ouders en jonge kinderen: Kindertoewijding.  

Wij wensen u veel leesplezier, 

Bestuur en medewerkers De Boog  
 
 

Nieuw

Kindertoewijding 

€12.95 
Deze toewijding, bestemd voor
kinderen (en hun ouders), volgt de
toewijding aan Jezus door Maria van
de heilige Louis-Marie de Montfort. 

Dit boekje is een prachtig middel om
kinderen op een gemakkelijke en
toegankelijke manier te laten
kennismaken met Gods heilige
moeder. Van harte aanbevolen! 

Bekijk in onze webshop

https://deboog-uitgeverij.nl/product/kindertoewijding-2e-helft-2021/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/kindertoewijding-2e-helft-2021/


Recent verschenen

Leo Allah mahabba 

€18.50 
Een 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

Klassiekers

Deze boeken mogen zeker niet ontbreken in uw
boekenkast!

Belijdenissen 
€10.00 
De belijdenissen van
Augustinus is het
meest bekende en
boeiende
autobiogra�sche
relaas in heel de
christelijke traditie. 

Bekijk in onze
webshop

De Dialoog 
€14.75 
De Dialoog is ontstaan
vanuit een diepe
mystieke ervaring van
God die steeds
opnieuw mensen in
vuur en vlam weet te
zetten. 

Bekijk in onze
webshop

Inleiding tot het
devote leven 
€14.75 
In de ‘Inleiding tot het
devote leven’ gaat
Franciscus van Sales
ervan uit dat een
godvruchtig leven voor
iedereen is weggelegd
en niet is
voorbehouden aan
mensen met een
speciale roeping of
levensstaat. 

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/
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https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-dialoog/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/inleiding-tot-het-devote-leven/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/inleiding-tot-het-devote-leven/


De Heilige Jozefmaria en het Opus Dei

 2 oktober 1928: 
de heilige Jozefmaria Escrivá, toen 26 jaar, 

"ziet" het Opus Dei.

De heilige
Jozefmaria Escriva 
€9.50 
Overzicht van zijn
leven en zijn
gedachten over het
leven van Jezus. 
Een prachtige 
uitvoering met
illustraties.  

Bekijk in de
webshop

Opus Dei 
€5.95 
Dit boek geeft
relevante info over het
Opus Dei, zijn
leden, hun rol in Kerk
en de maatschappij. 

Bekijk in de
webshop

De Heilige
Rozenkrans 
€3.95 
Intieme en
aanmoedigende
beschouwingen over
de geheimen van de
Rozenkrans. 

Bekijk in de
webshop

Aanbieding

De avonturen van Josemaria 

Van €12.00 voor €7.95 
Geïllustreerde levensbeschrijving
met verhalen uit het leven van de
heilige Jozefmaría. 

Een rijk geïllustreerd boek in groot
formaat en gebonden dat uitstekend
als voorleesboek kan worden
gebruikt. 

Bekijk in de webshop

https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-heilige-jozefmaria-escriva/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-heilige-jozefmaria-escriva/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/opus-dei/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/opus-dei/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-heilige-rozenkrans/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-heilige-rozenkrans/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-avonturen-van-josemaria/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-avonturen-van-josemaria/


Aanbiedingen
Scott Hahn

 3 prachtige en toegankelijke boeken van één van de
bekendste katholieke schrijvers op dit moment

Wees gegroet
Koningin 
€12.75 voor 7.50 
Scott Hahn gaat op
zoektocht door de
bijbel en komt met de
verrassende conclusie
dat de liefde van God
voor Maria door het
hele oude en nieuwe
testament verweven
zit. Een zeer
intrigerend boek dat
zelfs protestanten zal
overtuigen en de liefde
voor Maria zal
vergroten.  

Bekijk in de
webshop

Redenen om te
geloven 
€14.50 voor 8.75 
Hoe kunnen wij het
Katholieke geloof
begrijpen, uitleggen en
verdedigen? 

Een must-read voor
iedere katholiek die
zijn geloof graag wilt
delen.  

Bekijk in de
webshop

Tekenen van leven 
€14.75 voor 8.95 
Veertig Katholieke
gebruiken en devoties
en hun Bijbelse
wortels zeer helder
uitgelegd.  

Zo vaak leven we de
katholieke gewoontes,
zonder ze te begrijpen.
Dit boek geeft inzicht
in de enorme erfenis
van de heiligen die ons
gedurende
tweeduizend jaar zijn
voorgegaan. 

Bekijk in de
webshop
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