
Samuel Advies 
voor geloofsgroei

Spoorlaan 126
5061 HD Oisterwijk

geopend maandag, dinsdag en 
donderdag van 10.00-17.00 uur, 

woensdag en vrijdag op afspraak.
fax (013) 52 86 633

www.samueladvies.nl
info@samueladvies.nl

Voor een gesprek, advies, 
vragen of bestellingen:
ma/di/do 10.00-17.00u 

013 - 528 59 81

wo/vr 10.00-13.00u: 
073-657 65 30

Voor giften aan 
Stichting Samuel

IBAN: NL29 FVLB 0227 1792 18
   BIC: FVLBNL22

Samuel wil dienstbaar zijn in de rooms-katholieke 
Kerk aan iedereen die de jeugd een warm hart toedraagt.
Samuel wil hen ondersteunen en inspireren 
bij de begeleiding van kinderen, tieners en 
jongeren in hun groei naar gelovig mens-zijn. 
Samuel stelt in alles Jezus Christus centraal.

Bestellen?
samueladvies.nl

S a m u e l  g e b e d s k r i n g
Liefdevolle God, wij bidden dat alle kinderen die in 

deze tijd Jezus voor het eerst in de heilige Communie 
gaan ontvangen, echt een ontmoeting van hart tot 

hart mogen beleven. En vervul alle vormelingen met 
de kracht van uw heilige Geest! Dat alle kinderen, 
tieners en jongeren in dit heilige jaar uw Liefde en 

Barmhartigheid diep in hun hart ervaren.

voor geloofsgroei in gezin,  parochie en school
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JAAR VAN BARMHARTIGHEID
Wie kan er Jezus’ Liefde meten?
Kijk hoe Hij aan het kruishout lijdt
en zo ons levenslang laat weten:
zijn wezen is barmhartigheid.  

Voor alles wat Hij u wil geven
open uw hart maar. Wagenwijd!
En plaats ook in uw eigen leven
steeds daden vol barmhartigheid.

Paastijd
Hij leeft!
Pasen is zo’n belangrijk feest dat 
we dat 50 dagen vieren!  In dit 
prachtige nieuwe boekje met sfeer-
volle illustraties staan 4 verhalen 
over Maria, Johannes, Petrus en 
Maria Magdalena en hun beleving 
van de dood en verrijzenis van 
Jezus. €8,95

SAMUEL ‘CURSUS’ NIEUWE STIJL
Samuel Advies heeft een geheel nieuw 

vormingstraject voor ouders en jeugdwerkers 
ontwikkeld. 

Met veel interactie, persoonlijke coaching en 
afwisselende werkvormen. Iets voor uw parochie? 

Kijk op onze site en bel ons.

Lente
Een Bijbels doe-boek over Jezus, 
Paulus en de eerste kerk. Met verha-
len, allerlei puzzels en andere leuke 
opdrachtjes.  €4,95

cd Blessings
13 vrolijke liedjes van en 
door de KISI kids waar je 
helemaal enthousiast van 

wordt!  €15,-

“Bekeer je tot Mij, met heel je hart, spreekt de Heer,
want Ik ben genadig en barmhartig.”
(Joël 2, 12-13)
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meer keuze op:
samueladvies.nl

•	 Minikaartje God zorgt voor jou €0,30
•	 Minikaartje Jij bent KUS Kostbaar, Uniek, Speciaal   

(met Jes. 43, 1-4 achterop) €0,30
•	 Sleutelhanger druiventros. Met tekst Ik ben de wijnstok...

blijf in Mij! €1,-

Communie Vormsel
Mijn eerste Bijbel

Al lang een bestseller deze kleurrijke 
kinderbijbel met frisse, uitnodigende 

illustraties en een levendige vertel-
stijl. Kinderen van groep 4 kunnen de 

verhalen zelf lezen. €7,99

Ik vier de Mis mee
Dit boekje met plaatjes en 
korte uitleg helpt kinderen 
om de H.Mis beter te kun-

nen volgen. Dan kunnen 
ze bewuster betrokken 

worden bij dit feest van 
Gods liefde. €8,90

Uitdeelpresentjes

De kleine Juliana
en het brood van leven

Een mooi prentenboek met 
het ontroerende verhaal van 

een klein weesmeisje dat 
Jezus echt als haar vriend 

leert kennen en vol vreugde 
is wanneer ze Hem voor het 
eerst in de Heilige Com-

munie mag 
ontvangen. 

€9,95

Communie bedelarmbandje
Handgemaakt armbandje met ver-
schillende kleuren kraaltjes en drie 
bedeltjes. 
Feestelijk verpakt. €5,75

www.samueladvies.nl

EHC001

E H C
Proficiat met je

Eerste Heilige Communie!

Communiekaart
Eigen uitgave van 
Samuel met mooi 
gedichtje en een 
Bijbelvers  €0,95

365 dagen Bijbel
Om de vormeling te helpen 
iedere dag een boeiend Bij-
belverhaal te lezen!  Met 
levendige paginavullende 
illustraties. €24,95

Jij bent kostbaar
Een bemoedigend 
klein cadeau-
boekje met allerlei 
korte uitspraken 
die zeggen: Je bent 
kostbaar omdat God 
je gemaakt heeft: Je 
mag er zijn! €4,95

Gods plan voor jou!
is altijd beter

God heeft een plan 
met ieders leven. Dit 
boekje helpt de jonge 

tiener om na te denken 
en te zoeken naar de 

unieke gaven die God 
heeft gegeven en welke 
levensdroom God heeft. 

€13,95

Kruis (10cm) met magneet
Klein warm 

gekleurd donker-
houten kruisje met 

ophanggaatje en 
magneet achterop. 

€5,95

Multimedia
dvd              
De apostel
Het waar-
gebeurde en 
aangrijpende 
verhaal van 
Akim, een jonge 
moslim die 
wordt opgeleid 
tot imam. Zijn 
leven ondergaat 
een diepgaande 
verandering 
als hij Jezus 
ontmoet. (Nl. 
ondertiteld / 120 
min. / v.a. 12 jr) 
€14,99

dvd Het verhaal van 
JEZUS
Een speciale editie voor kin-
deren van de wereldbekende 
speelfilm over het leven van 
Jezus door de ogen van vijf 
verschillende kinderen uit 
Jezus’ tijd. (Nl. gesproken / 
62 min. / v.a.6jr) €9,99

dvd  
Amazing 

Gift  
Een hemels 

cadeau
De bekende 
rap-priester 

Fr. Stan 
Fortuna legt stap voor 
stap duidelijk en met 

eerbied de heilige 
Eucharistieviering uit. 

Heel bruikbaar voor 
geloofs-/ ouderavon-

den voor (jong)volwas-
senen. €12,50

Staand kruisje 
Goede herder

Ieder kind heeft graag 
dit kleine kruisje 

(6cm) met de Goede 
Herder om naast het 
bed of op het bureau 

te zetten. €6,-

Samuel Nieuwsbrief 2016 versie.01.indd   2 12-3-2016   19:43:35


