Samuel Advies

Sint Maarten

Op 11 november is het Sint Maarten feest. Vertel
kinderen de mooie verhalen over zijn leven met dit
boekje! Uitdeelprentjes zijn ook bij Samuel te koop.
€12,50

Deel het Leven uit!

Onze Vader gebedskaartje
Vanaf de Advent gaan we een iets gewijzigde versie
van het Onze Vader in de kerk bidden. Dit kaartje
waar ook het Wees Gegroet op staat, kunt u aan alle
kinderen uitdelen. €0,25

Belangr
ijke
gebeden
om dageli
jks
te bidden
Wees gegroet, Maria,
vol van genade,
de Heer is met u.
Gij zijt de
gezegende onder
de vrouwen
en gezegend is
Jezus
de vrucht van uw
schoot.
Heilige Maria,
moeder van God,
bid voor ons
zondaars,
nu en in het uur
van onze dood.
Amen.

www.samueladvi

es.nl

Jezus is geboren

Een van de 10 kleine bijbelse boekjes in de Lieve
lammetjes serie. Eenvoudige teksten en kleurrijke
illustraties voor kinderen vanaf 3 jaar. €1,75

Stickervel Kerstfiguren

€0,60 per vel

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

Stichting Samuel heeft uw
giften nodig!
Geef GRAAG op

IBAN: NL29 FVLB 0227 1792 18
BIC: FVLBNL22
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Sleutelhanger

voor geloofsgroei in gezin, parochie en school
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Nieuwsbrief

Jezus, Hij is dag en nacht bereikbaar! €1,95

Bestellen?
samueladvies.nl

S a m u e l

Voor wie liefhebben wordt Leven
met een hoofdletter geschreven
ondanks leed en droefenis
omdat Leven, Liefde is.
Toon Hermans

g e b e d s k r i n g

Vader, wij verenigen ons allemaal samen om een
muur van gebed rondom onze jeugd te vormen. Opdat U hen beschermt en leidt naar het ware Leven,
dat Liefde is. Help de jeugd Jezus te ontmoeten in
hun dagelijkse bestaan.

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.

“Jezus Christus heeft ons geleerd wat Liefde is.
Hij heeft zijn Leven voor ons gegeven.
Daarom moeten ook wij ons leven geven voor anderen.”
(1 Johannes 3, 16 Bijbel in gewone taal)
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Help de jeugd het Leven te vinden!

2016

Adventskalender
voor kinderen
September 2016
Beste,
Graag brengen wij u op de hoogte van de uitgave van de
nieuwe adventskalender voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Deze wordt
verspreid door de “Nieuwe Families” van de Focolare beweging en biedt de
gelegenheid om op een originele manier de advent te beleven in de familie,
in de parochie of met de klas en ons zo voor te bereiden op kerstmis.
De advent begint dit jaar op 27 november.
Voor Christenen is Kerstmis een belangrijk moment, het feest van de geboorte van Jezus.
Jezus leefde ons voor hoe mensen van elkaar kunnen houden zoals God houdt van elke mens.
Het lijkt ons belangrijk om kinderen het kerstverhaal te blijven vertellen. Maar vooral om hen
te laten ervaren hoe deze manier van leven volgens het evangelie onszelf en ook de anderen
gelukkig kan maken in het dagdagelijks leven, ook nog na Kerstmis.

Adventskalender 2016

Voor elke dag tijdens de advent is er op de kalender een gouden kader: ofwel staan er kerstfiguren
of een andere prent op, ofwel kunnen de kinderen er zelf op kleuren, plakken…. De doe-puntjes,
daden van liefde, aan de achterkant van het gouden kader helpen de kinderen om hun hart klaar
te maken voor de komst van het kindje Jezus. De gouden kaders kunnen één voor één in de
kerstboom gehangen worden bij de kinderen thuis, maar ze kunnen deze ook geven aan anderen.
Zo zal op vele plaatsen de kerstboom versierd zijn met die prachtige gouden kaders die ons doen
denken aan het kerstfeest dat nadert. Op de adventskalender is er ook plaats voor de kerststal en
het kerstverhaal dat samen kan gelezen worden op kerstdag. Op de voorkant prijkt er een gouden
spiegel. Elke dag als de kinderen erin kijken kunnen ze zien hoe ze blijer worden omdat ze concreet
mee helpen aan die sfeer van liefde en vrede, de boodschap die Jezus ons met Kerstmis heel
speciaal in herinnering brengt.

Iedere dag een kerstfiguurtje of een klein
doe-opdrachtje om kinderen te helpen hun
hart klaar te maken voor de geboorte van
Jezus. €3,-

Het geheel is van stevig karton, A4 formaat
De kalender verschijnt in meerdere talen: Nederlands, Frans, Duits, Italiaans.
De prijs bedraagt 3 € - Vanaf 50 exemplaren 2,5 €
Bij verzending wordt de port betaald door bestemmeling.
Indien we tijdig op de hoogte zijn van uw bestelling zal u deze begin oktober ontvangen.
Ons adres is: Nieuwe Families
P/A Ontmoetingscentrum Eenheid
Aarschotsesteenweg, 381
3111 Wezemaal
E- mail: info@centrumeenheid.be
Info: Tel: 0032 (0) 11 542146
Graag blijven wij tot uw dienst voor verdere informatie.
Met vriendelijke groeten,

De kleine Pelgrim

Een stripboek dat op eigentijdse verrassende wijze
een bekend en klassiek verhaal over de reis van ons
leven navertelt. (9-14 jaar) €9,95

De Nieuwe Families

www.centrumeenheid.be

Advent en Kerstpakket

Een pop-upboek met kerststal en 24 adventsluikjes met verhaal, stickers en kleurboekje.
€7,95

dvd Jezus zoals Johannes Hem zag

Een nieuwe en mooie tekenfilm waar we Jezus
ontmoeten door de ogen van zijn leerling Johannes.
(9-13 jaar) €14,99

YOUCAT Jongerenbijbel

Kerst in de stal

Vrolijk kartonnen draaiboekje voor de allerkleinsten met het verhaal over Jezus’geboorte.
€6,50

Bijzonder bezoek in de stal

Een sprankelend voorleesverhaal voor kleuters over Karin de Koe die in haar stal een
heel speciaal gezin herbergt. €7,95

Jezus’ leven op aarde

Een verhalenboekje met stevige platen om
jonge kinderen niet alleen over baby Jezus te
vertellen maar ook hoe Hij als volwassen man
Gods liefde liet zien. €8,95 (5-8 jaar)

Eindelijk een goede katholieke Bijbel om tieners en
jongeren te helpen zich dagelijks te voeden met Gods
Woord. Met een voorwoord van Paus Franciscus en
uitleg, citaten en getuigenissen uit de rijkdom van
onze Kerk en kleine grappige illustraties. €24,99

Van kribbe op weg naar Kruis

Een mooi boekje voor (jong)volwassenen met korte
Bijbelmomentjes voor iedere dag, steeds over één
van de namen van Jezus. Te gebruiken in de Advent
én daarna! €7,99

dvd De Apostel

Het aangrijpende en waargebeurde verhaal van een
jonge moslim die Jezus ontmoet. (12+) €14,99

Sterker dan de haat
Het katholieke geloof ontdekken

Een schitterend boek voor het hele gezin om
samen te kijken, (voor) te lezen en zo de in de
Bijbel te ontdekken wie Jezus is en ook hoe de
Kerk na zijn verrijzenis ontstaan is. Met inspirerende voorbeelden van vrienden van Jezus uit alle
tijden. Een must have voor ieder katholiek gezin!
€19,90
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Dit boek is een krachtig geloofsgetuigenis van een
ex-crimineel dat zelfs een leven in haat, overwonnen
kan worden door de Liefde van Jezus.(14+) €10,90

dvd War room

Deze film laat zien hoe enorm krachtig gebed kan
zijn, als je maar trouw blijft bidden! €11,99

meer keuze op:
samueladvies.nl
8-10-2016 15:25:53

