De vier Evangelies
Een klein handzaam boekje, met de teksten van de vier
Evangelies om bij je te dragen zoals Paus Franciscus zegt:
Neem het Evangelie, draag het bij je en lees het elke dag: het
is Jezus die met je spreekt! (vanaf 12 jr.) €2,95
DVD 90 minutes in heaven
Een bijzonder verhaal over een man die na een auto-ongeluk
overlijdt. Na 90 minuten komt hij tijdens het gebed van een
pastor weer tot leven. Een verhaal over de hemel en de kracht
van gebed. (vanaf 12 jr.) €9,99
DVD My son my Savior
Het indrukwekkende verhaal van het leven van Jezus op
aarde, gezien door de ogen van zijn eigen moeder Maria.
(vanaf 12 jr.) €4,99
Street God
Het waargebeurde verhaal van een drugsbaas die uit zijn
werkgebied moest vluchten, maar die er later met een
moedige missie terugkeerde. (vanaf 16 jr.) €9,95
Notitieboekje ‘Spreek Heer, Uw dienaar luistert.’
Leuk klein notitieboekje, bijvoorbeeld voor het opschrijven van
gebedsintenties en/of mooie bijbelverzen. €4,50

Samuel Advies
voor geloofsgroei
Spoorlaan 126
5061 HD Oisterwijk
geopend maandag, dinsdag en
donderdag van 10.00-16.30 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 10.00-16.30u
013 - 528 59 81

Van kribbe naar kruis
Een bijbelmoment voor elke dag over de namen
van Jezus. Om ook ná Kerst gericht te blijven op
de komst van Gods Zoon op aarde. (Voor
volwassenen) €4,50

Bestellen?
samueladvies.nl
Gebed
Goede God, wij willen u bidden voor de komende periode,
waarin wij ons mogen voorbereiden op de geboorte van Jezus.
Wilt U ons en onze jeugd helpen om ons klaar te maken, zodat
wij Hem mogen ontvangen in ons leven en in ons hart. Wilt u
ook zijn bij de gezinnen die het koﬀertje van Samuel in huis
krijgen en samen gaan bidden. Laat ons allen staan in Uw Licht
en dat uitdragen naar de wereld om ons heen. Amen.

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 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

Samuel Advies
Nieuwsbrief

voor geloofsgroei in gezin, parochie en school

Advent
Een grote gave die God ons schenkt
is Christus die de mensheid
vernieuwt en redt en leven geeft,
de zoon van God die mens werd,
die waarlijk mens is, die waarlijk God is…
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~’Emmanuel’ - Themalied
WJD Rome 2000

Laten we God danken voor Zijn onbeschrijfelijk geschenk.
(2 Kor. 9:15)

De Advent is weer in aantocht. Een mooie periode waarin ieder
zich mag voorbereiden op de geboorte van Jezus. In deze
nieuwsbrief vind je enkele artikelen die je daarbij kunnen helpen.
Zing maar mee
De leukste christelijke liedjes die zelfs de allerkleinsten
kunnen meezingen. Nu ook verkrijgbaar in kerstvariant!
(0-8 jr) Per stuk €9,95

Jezus is geboren
Een mooi eenvoudig boekje met kleurrijke illustraties in de serie
‘Lieve Lammetjes’. Erg leuk om uit te delen! (3-9 jr) €1,75

Stickervel met verschillende
figuren uit het kerstverhaal
(3-12 jr) €0,80
Iedereen vindt Pauli lief
Een mooi voorleesboekje over schaapje Pauli. Door de
pakkende verhalen maken kinderen spelenderwijs kennis met
de goede herder. (3-9 jr) €15,50
Mijn eigen gebedenboekje
Een klein boekje in A6-formaat vol gebeden vanuit de katholieke
traditie. Erg mooi vormgegeven en bevat verschillende gebeden: voor
het begin van de dag, voor het eten, avondgebeden, gebeden van
heiligen en andere gebeden. (5-12 jr) €2,50

Het geluk van de hemel
Een prachtig geïllustreerd boek over het kindje Jezus
die het geluk van de hemel bracht naar de mensen op
aarde. (3-10 jr) €8,25

Kleur het kerstverhaal
Lees en kleur de pagina’s vol prachtige illustraties en patronen!
Leuk om samen te lezen en te kleuren met uw (klein)kinderen.
(vanaf 8 jr) €7,95

Het koppige ezeltje
Het kerstverhaal door de ogen van een koppig ezeltje. Een
grappig verhaal waarin kinderen zichzelf kunnen herkennen
en wat hen aan het denken zet. (vanaf 3 jr) €7,95

Adventsslinger
Hang tijdens de Advent elke dag met je kind een
nieuw kaartje aan deze slinger. Een leuke manier om
het kerstverhaal samen te beleven! (3-8 jr) €18,50

Stickerset Kerststal
Leuke knutselset waarbij kinderen zelf de kerstfiguren in de
kerststal kunnen plakken. Een leuke bezigheid!
(3-10 jr) €2,95

Een bijzonder kerstwonder
Een bijzonder verhaal over het leven van een arme jongen
in een dorpje in Zambia, die er heel veel voor over heeft
om naar de bijbelclub te komen. (8-12 jr) €4,95
CD 1000 Ideeën
De allernieuwste Kisi CD (voor alle
leeftijden) €15,00
Adventskalender
voor kinderen
Beste,

2017

De nieuwe adventskalender voor kinderen van 3 tot 12 jaar is er.
Al ruim dertig jaar worden ze verspreid door de “Nieuwe Families”
van de Focolare beweging. Deze adventskalender 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 3 december.

Adventskalender 2017
Iedere dag een kerstfiguurtje of een klein opdrachtje om
kinderen te helpen zich voor te bereiden op de geboorte van
Jezus. (4-12 jr) €3,00

Voor christenen is Kerstmis een belangrijk moment , het is het feest van de geboorte van Jezus.
Jezus leefde ons voor hoe wij 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 vanuit
het evangelie, onszelf en ook de anderen gelukkig kan maken. Ook na Kerstmis.
Voor elke dag van de advent is er een kerstbal met daarop de figuren uit het kerstverhaal.
Op de achterkant van de kerstballen staan er doe-puntjes, daden van liefde. Ze helpen
de kinderen om hun hart klaar te maken voor de komst van het kindje Jezus.
De kerstballen kunnen worden losgemaakt en opgehangen in de kerstboom.
Maar ze kunnen ook gegeven worden aan iemand. Zo zullen ze op vele plaatsen laten zien dat het kerstfeest nadert.
Op de adventskalender staat ook het kerstverhaal dat samen kan gelezen worden op kerstdag.
Op het einde van de advent kan het onderste deel van de adventskalender losgemaakt worden
om er een eigen kerststalletje mee te maken.
We hopen dat de kinderen blij zullen zijn omdat ze concreet meehelpen aan een sfeer van
liefde en vrede, de boodschap die Jezus ons met Kerstmis heel speciaal in herinnering brengt.
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 €
De verzendkosten worden betaald door de geadresseerde.
Indien we tijdig op de hoogte zijn van uw bestelling zal u de kalenders begin oktober ontvangen.
Bestellen kan via e-adres: hennie.janssen@telenet.be
Info per telefoon: 0032 (0) 11 542146
Vriendelijke groet,
Nieuwe Families - Focolarebeweging
P/A Seminarie- en vergadercentrum Eenheid
Aarschotsesteenweg 381,
B 3111 Wezemaal

www.centrumeenheid.be

meer keuze op:
samueladvies.nl

Het koffertje van Samuel
Samuel Advies bestaat 30 jaar! Om dat te vieren hebben we
het ‘Koﬀertje van Samuel’ ontwikkeld. Het koﬀertje gaat op
reis van gezin naar gezin en zit vol verrassingen. Dit helpt
jullie als gezin om samen in gebed te gaan en te luisteren naar
wat God je te zeggen heeft. Meld je aan op
www.koﬀertjevansamuel.nl of www.koﬀertjevansamuel.be!

