PASEN
Het verhaal van de ezel
Leuk boekje met mooie
illustraties voor de kleintjes.
De allerkleinsten kunnen aan
de plaatjes de ezel voelen.
€4,95

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

Samuel Advies

CD Paasfeest!
Vrolijke
kinderliedjes
over Pasen.
€5,99
Hij is
opgestaan!
Klein, handzaam
boekje uit de
serie 'Lieve
lammetjes'. Het
paasverhaal
speciaal voor
jonge kinderen.
Leuk om samen
uit (voor) te
lezen! €1,75

voor geloofsgroei in gezin, parochie en school

Nieuwsbrief

DVD Jezus, zoals
Johannes hem zag
Volg het leven van Jezus
door de ogen van de apostel
Johannes. Nederlands
gesproken animatiefilm voor
jong (vanaf 9 jaar) en oud!
€14,95

Bestellen?

d
j
i
t
s
a
a
P

er;
e
m
t
e
i
n
t
f
r
e
t
ezen, s
r
r
e
v
d
o
en.’
o
b
d
b
e
e
d
h
t
i
m
u
e
s
H
u
t
r
s
‘Chri
eer ove
m
t
h
c
a
m
n
e
e
de dood zal g
, 9)

(Romeinen 6

samueladvies.nl
Gebed
Goede God, dank U wel dat onze kinderen door
hun eerste H. Communie Jezus zelf mogen
ontvangen in de eucharistie. Dank U wel voor
onze jongeren. Dat zij door het vormsel
aangeraakt worden door de heilige Geest. Wilt U
onze kinderen en jongeren blijven aanraken,
zodat zij steeds verder groeien in hun geloof en
Uw getuigen kunnen zijn. Heer, wij willen bidden
voor alle (groot)ouders, kinderwerkers, priesters
en allen die zich inzetten voor de jeugd, om hen
voor te kunnen gaan in het geloof.

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
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COMMUNIE
Mijn prentenvertelbijbel
Mooie kinderbijbel met prachtige,
kleurrijke illustraties. Leuk om voor te
lezen na het eten of voor het slapen gaan!
€9,99

Lieve Paus Franciscus
De paus geeft in duidelijke,
toegankelijke taal antwoord op
geloofsvragen van kinderen uit
alle werelddelen. Erg leuk om
met je kind te lezen, of te geven
als communiecadeau! €14,90

Houten kruisje
Kleurrijke afbeelding van de goede
herder, die kinderen aanspreekt.
Gemaakt en handgeschilderd in de
Filipijnen. €14,95

Waar ben je veilig?
Mooi toegankelijk boekje, geschreven
naar aanleiding van Psalm 23. Aan de
hand van duidelijke taal en leuke
illustraties ontdekken kinderen dat
ze veilig zijn bij God. €4,95

UITDEELPRESENTJES

Het katholieke geloof ontdekken
Een schitterend boek voor het hele gezin
om samen (voor) te lezen. Ontdek in de
Bijbel wie Jezus is en hoe na zijn verrijzenis
de Kerk is ontstaan. Met inspirerende
voorbeelden van vrienden van Jezus uit alle
tijden. Een must have voor ieder katholiek
gezin! €19,90

meer keuze op:
samueladvies.nl

De kleine pelgrim
Een interessant
stripverhaal over een
jongen die op zoek gaat
naar Gods Koninkrijk.
Het verhaal daagt
jongeren uit om na te
denken over hun eigen
leven en de keuzes die
ze maken. €9,95

Youcat Jongerenbijbel
Deze bijbel nodigt jongeren uit om
te blijven lezen! Bijbelverhalen zijn
voorzien van extra informatie,
citaten, getuigenissen en
afbeeldingen. Een prachtig
vormselcadeau! €24,99

Dagboek voor jongens, Dagboek
voor meiden
Twee vlotte, eigentijdse dagboeken
met een Bijbeltekst en een
overdenking voor iedere dag. Kort en
krachtig geschreven. Eén speciaal voor
jongens, één speciaal voor meiden.
€14,95

Communiekaart
Eigen uitgave van
Samuel met mooi
gedichtje en een
Bijbelvers. €0,95
Vormselkaart
Mooie felicitatiekaart
voor vormelingen. €1,25

Armband - ‘Every day is a gift from God’ €1,95
Sleutelhanger - Voet met tekst ‘Dag aan dag draagt Hij ons.’ €1,65
Minikaartje - ‘God belooft: Ik zal je niet in de steek laten, Ik zal je helpen’ €0,30
Potloden - ‘Smile Jezus loves you’ (per 5) €3,95

VORMSEL

DVD The perfect wave
Een bijzondere film over een jongen die
na een kwallenbeet wordt doodverklaard.
Hij wordt wakker in de hemel en krijgt de
kans om terug te keren naar de aarde. Na
deze ervaring verandert zijn leven
compleet. €14,99

Vormselkruisje
Met afbeeldingen van Pinksteren en
de heilige Geest. Een mooi
aandenken aan het vormsel! €2,00

