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Beste lezers,

De carnaval staat voor de deur: voor sommigen onder u een periode
van vriendschap en verbroedering. 
Daarna breekt de veertigdagentijd aan – een periode van inkeer en
gebed als voorbereiding op Pasen.

De Boog heeft voor de vastenperiode - net als elke tijd van het kerkelijk
jaar - boeken die toepasselijk en behulpzaam zijn.

Ook wijzen wij graag op de recent uitgebrachte uitgaven en enkele
aantrekkelijke aanbiedingen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur en medewerkers van De Boog

 
 
 

Nieuw

https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-aanbidding-in-het-hart-van-de-wereld-2/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/iets-groots-dat-liefde-is-2e-helft-2021/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/priester-voor-eeuwig/


De aanbidding in

het hart van de

wereld

€17.50
Gaat in op vier
dimensies die volgens
de auteur kenmerkend
zijn voor de
eucharistische
aanbidding:
schoonheid, stilte, tijd
en bovennatuurlijke
hoop.

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

Priester voor

eeuwig

€18.75
Dit is een eenvoudig
boek, beknopt, voor
iedereen toegankelijk.
Ik wilde een boek
waarmee de
priesters hun diepste
identiteit weer zouden
ontdekken, opdat het
volk van God zijn blik
op hen zou
vernieuwen.

Bekijk in onze
webshop

Veertigdagentijd 
voorbereiding op Pasen

Spreken met God Deel 2

€14,75
Het boek telt 270 blz. en bevat 46
meditaties, van Aswoensdag tot
Paaszaterdag, plus registers.

Bekijk in onze webshop

De Kruisweg

€7.95

Beschouwingen over de 14 staties
van de Kruisweg die de lezer bij het
lijden van de Heer betrekken, alsof hij
er zelf aanwezig was.

Bekijk in onze webshop
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De kunst van vallen en opstaan

€6.50
Deze boodschap blijft steeds
actueel, want onze fouten en
gebreken hoeven ons niet
neerslachtig te maken, maar kunnen
daadwerkelijk een middel worden tot
geestelijke vooruitgang.
 

Bekijk in onze webshop

Tijd voor God

€9.75
Een in veel talen uitgekomen boekje
vol tips en voorbeelden om je eigen
weg van gebed te vinden.

Bekijk in onze webshop

Opus Dei

Op 14 februari 1930 zag de Heilige Jozefmaria dat ook
vrouwen thuis horen in het Opus Dei. 

Paus Franciscus: "ik ben een zeer goede vriend van het
Opus Dei, ik hou heel veel van ze en ze werken erg goed

in de Kerk."
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Gewoon werk buitengewone

genade

€11.75
In dit boek beschrijft Scott Hahn, lid
van het Opus Dei, de stichting van de
organisatie, haar missie en haar
grote invloed in zijn leven. Een zeer
boeiend, verhelderend en ontroerend
persoonlijk verhaal.
 

Bekijk in onze webshop

Montse Grases

€3.75
Wie het verhaal leest van Montse
(1941-1959), een levenslustig meisje
uit een talrijk gezin in Barcelona, zal
getroffen worden door de wijze
waarop zij wist om te gaan met
ziekte, lijden en dood. 

Bekijk in onze webshop

Aanbiedingen

Paus Franciscus -
Sleutels tot zijn
denken
€12.50 voor €7.50
Mariano Fazio heeft de
huidige paus van
dichtbij gekend. Vanuit
deze vriendschap
beschrijft hij ons de

De zeven
Sacramenten
€14.75 voor €7.75
Het eerste hoofdstuk
behandelt de
Algemene
Sacramentenleer. Elk
volgende hoofdstuk
gaat over één

Tussen de bergen
door
€18.00 voor €9.75
Een boeiend
stripverhaal van hoge
kwaliteit over het leven
van de H. Jozefmaria
Escrivá.
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sleutels tot zijn
denken, tot zijn visie
op het apostolaat en
tot zijn verlangen om
met de hele wereld in
dialoog te treden.

Bekijk in onze
webshop

sacrament. Het boek
eindigt met een kort
aanhangsel over de
sacramentaliën en de
uitvaartliturgie. 

Bekijk in onze
webshop

Bekijk in onze
webshop
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