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Vrienden, 
 
Aan het begin van dit nieuwe jaar gaan onze gedachten uit naar de
overleden Paus Benedictus XVI die met zijn nederigheid en wijsheid
een grote geloofsgetuige is geweest. 
Een van zijn laatste gepubliceerde teksten over het priesterschap is bij
ons verkrijgbaar: 
Uit de grond van ons hart - De Boog Uitgeverij (deboog-uitgeverij.nl) 
 
Verder zijn wij blij om weer twee nieuwe titels te kunnen aanbieden:   
- De aanbidding in het hart van de wereld - overwegingen over de
eucharistische aanbidding,  
en  
- Iets groots dat liefde is - beschouwingen over de roeping van de leek
in de wereld.  
 
Ook deze maand brengen wij u graag enkele andere titels en
aanbiedingen onder de aandacht. 
 
Een gezegend nieuwjaar!
 
Bestuur en medewerkers van De Boog 

Nieuw

https://deboog-uitgeverij.nl/product/uit-de-grond-van-ons-hart/


De aanbidding in het hart van de

wereld

€17.50 
Volgens mgr Rey zijn vier dimensies
kenmerkend voor de eucharistische
aanbidding: schoonheid, stilte, tijd en
bovennatuurlijke hoop. 
Zijn verdiepende overwegingen
richten zich op zowel het verstand
als het hart van de lezers. 
Ze willen ons stimuleren om met
grote liefde te knielen aan de voet
van de monstrans, waar Jezus zelf
geduldig op ons wacht. 

Bekijk in onze webshop

Iets groots dat liefde is 

€14.75 
Christen zijn is het resultaat van de
ontmoeting met een Persoon: het
boek wil dit laten herleven, in de
voetstappen van de jongste apostel
Johannes. 

Bekijk in onze webshop

Hulp bij het bidden
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Spreken met God

Deel 4 

€14,75 
Meditaties voor iedere
dag van het jaar. 
Deel 4 Week 1 – 7
door het jaar. 

Bekijk in onze
webshop

Spreken met God

Deel 9 

€14.75 
Meditaties voor iedere
dag van het jaar. Deel
9 Feesten en Heiligen
januari – juni. 
 

Bekijk in onze
webshop

  

De Weg 

€12.50 
999 korte paragrafen,
regelrecht uit het hart,
om met God in ons
persoonlijk gebed te
bespreken. 

Bekijk in onze
webshop

Heiligen
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H. Thomas van Aquino 

€17.50 
De auteur ontvouwt hier met zijn
sprankelende stijl een van de beste
portretten van deze heilige en een
toegankelijke synthese van zijn
�loso�sch denken. 

Bekijk in onze webshop

Jean Marie Vianney Pastoor van

Ars 

€9.75 
Jean-Marie Vianney (1786 – 1859)
was pastoor van een klein dorpje in
Frankrijk, Ars. Wat verklaart de
ongekende aantrekkingskracht van
deze priester? 

Bekijk in onze webshop

Missie voltooid 
€18.75 
Biogra�e van de zalige Álvaro del
Portillo (1914-1994), de opvolger van
de stichter van het Opus Dei. 

Bekijk in onze webshop

De Heilige van het Gewone 
€16.75 
Een makkelijk leesbare
psychologische biogra�e van
Nederlandse bodem over een
interessante en oorspronkelijke
persoonlijkheid met een zending van
Godswege die vooral bedoeld is voor
de gewone leek. 

Bekijk in onze webshop

Aanbiedingen
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De verborgen kracht
van vriendelijkheid 
14.75 voor 8.75  
Een praktische
handleiding voor wie
de wereld om zich
heen een beetje
leefbaarder wil maken,
steeds een beetje
meer. 

Bekijk in onze
webshop

Persoonlijke
vrijheid 
€13.75 voor €7.75 
Hoe voorkomen we
dat we in
onhandelbare,
verschrikte en in rouw
gedompelde personen
veranderen? 

Bekijk in onze
webshop

Christus komt langs 
€14.75 voor €8.50 
Homilieën over de
liturgische tijden en
feesten, van de Advent
tot Christus Koning. 
Met als rode draad het
bewustzijn van het
goddelijk kindschap. 

Bekijk in de
webshop
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U kunt zich uitschrijven voor onze nieuwsbrief via deze link. 
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