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Beste vrienden,  
 
Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van november.  
Deze maand staat bijzonder in het teken van het gedenken van onze
overledenen. Vandaar enkele boeken over het eeuwig leven. 
Ook treft u weer enkele andere leestips, recent verschenen boeken en
aanbiedingen.  
 
Vel leesplezier! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur en medewerkers De Boog  
 
 

November 
wij bidden voor onze overledenen

Het Leven na dit leven 

€12.50 

Hongerende Zielen 

€14.50 

https://deboog-uitgeverij.nl/product/het-leven-na-dit-leven/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/hongerende-zielen/


Wat gebeurt er na de dood. Maakt
het een verschil of een mens zijn
leven hier op aarde doorbrengt met
het doen van goede dingen of dat hij
kwaad doet naar zijn naaste? De
auteur help de lezer om in de leer van
Christus antwoorden op deze vragen
te vinden. Elk van de elf
hoofdstukken is voorafgaan door een
bijbels citaat. 

Bekijk in onze webshop

De leer van de het vagevuur, in
woorden van de heilige paus
Johannes Paulus II. Verschijningen
van zielen uit het vagevuur en de
sporen die zij achterlieten doen een
beroep ons ons om zij die daar lijden
en naar onze liefde hongeren met
gebed en offer te hulp te komen.
Gebonden, met heel mooie foto's. 

Bekijk in onze webwinkel

Aanbiedingen

De Hoop op het

Eeuwige Leven 

€14,75 voor €9,75 
Het individuele leven
na de dood, het Rijk
van God aan het einde
van de wereld. 
Met teksten van onder
meer het Tweede
Vaticaans concilie,
Paus Benedictus XVI
en de heiligen
Johannes Paulus II en
Jozefmaria Escrivá. 
Een goede en
volledige  inleiding in
deze materie. 

Bekijk in onze
webshop

Zin en Praktijk van

de Geestelijke

Leiding 

€14,75 voor €9,75 
Voor iedereen geldt de
uitnodiging om een
beroep te doen op de
raadgevingen van een
geestelijke vader "
(Benedictus XVI,
2009). 
Zijn opdracht: meester,
geneesheer, vriend,
goede herder. 
Het gesprek: plaats,
frequentie en duur:
kunnen luisteren,
begrijpen, geduldig
zijn, de zielen kennen,
dat ze eenvoudig zijn
en strijden. 

Bekijk in onze
webshop

Spirituele Theologie 

€14,75 voor €9,75 
Een klein handboek.
Het christelijk leven,
als leven van heiligheid
en zending, 
in vereenzelviging met
Christus, vriend en
broer. Het gebed en
zijn vormen: 
-contemplatief zijn
midden in de wereld,
liturgie, mondgebed,
meditatie. 
Deugd en geestelijk
leven. Ascese. 
Het kruis van Christus
en het kruis van de
christen. 

Bekijk in onze
webshop

https://deboog-uitgeverij.nl/product/het-leven-na-dit-leven/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/hongerende-zielen/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-hoop-op-het-eeuwige-leven/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-hoop-op-het-eeuwige-leven/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/zin-en-praktijk-van-de-geestelijke-leiding/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/zin-en-praktijk-van-de-geestelijke-leiding/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/spirituele-theologie/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/spirituele-theologie/


Recent verschenen

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. 

Bekijk in onze webshop

Leo Allah mahabba 
€18.50 
Leo, een jonge Slowaak, gaat naar
Keulen om er geneeskunde te
studeren. Daar komt hij op een
kruispunt in zijn leven te staan door
een ingrijpende gebeurtenis en gaat
op zoek naar de zin van zijn  leven.
Roman voor jong en oud. 

Bekijk in onze webshop

Geestelijk leven

De kunst van vallen en opstaan 
€6.50 
Laat je over eigen fouten
verontrusten noch verwonderen en
verlies de moed niet. Benut je fouten
om te groeien in nederigheid. Gods
liefde zal je helpen om bevestigd te
worden in de volharding en om
ijveriger te worden. Doe offers als
voldoening en eerherstel en
verdubbel je devotie tot de Maagd
Maria. 

Bekijk in onze webshop

https://deboog-uitgeverij.nl/product/kindertoewijding-2e-helft-2021/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/kindertoewijding-2e-helft-2021/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/leo-allah-mahabba-3e-kwartaal-2021/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/leo-allah-mahabba-3e-kwartaal-2021/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-kunst-van-vallen-en-opstaan/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-kunst-van-vallen-en-opstaan/
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