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G e b e d  
Vader in de hemel, in deze 40-dagentijd bereiden 
wij ons voor op Pasen, waarin wij de Verrijzenis 
van Jezus mogen vieren. Wij willen bidden voor 

onze kinderen en jongeren. Dat zij door hun 
Eerste H. Communie en het H. Vormsel de 

Verrezen Heer mogen leren kennen.

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 
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 

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

Paasfeest 
Het paasverhaal op rijm voor 
de allerkleinsten, uit de serie 
B-boekjes. Met mooie 
eenvoudige, kleurrijke 
illustraties. €6,25

Pasen CD Dank u wel 
14 liedjes van Marcel en 
Lydia Zimmer. De 
mooiste kinderliedjes 
rondom Pasen! €7,95

Hij leeft! 
Vier pakkende verhalen 
rond de dood en 
opstanding van Jezus. 
€8,95 

Jezus zegt: ‘Ik ben de Verrijzenis en het Leven. 
Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.’ 

Johannes 11,25	 	 	

Vol van liefde, vol van moed 
gaf Hij zijn leven, eindeloos goed. 

Hij droeg zijn kruis voor jou en voor mij, 
brengt mensen aan de dood voorbij 

Uit het lied ‘Eindeloos goed’

De tuin en het kruis 
Met het lezen van dit 
boek ontdekken 
kinderen het verband 
tussen de zondeval, de 
geboorte en het sterven 
van Jezus. Een prachtig 
geïllustreerd boek met 
een bijzondere 
boodschap. €12,50 De kruisweg 

Een mooi geïllustreerd boekje 
voor de kruiswegviering op 

Goede Vrijdag met gezinnen. 
Speciaal voor parochies. €2,95 
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Communie
Binnenkort mogen weer vele kinderen 
Christus zelf ontmoeten in hun eerste H. 
Communie. Hieronder vind je een aantal 
mooie en zinvolle cadeaus om bij dit 
feestelijke moment te kunnen geven.

Bijbelverhalen voor 
kinderen 
Een mooie, eenvoudig 
geschreven kinderbijbel 
met 114 verhalen. 
Kinderen vanaf 7 jaar 
kunnen de verhalen zelf 
lezen dus zeer geschikt 
als communiecadeau! 
€5,99

Bidden doe je zo 
Een mooi boek waarin 
kinderen op speelse wijze 
kunnen ontdekken dat je 
overal kunt bidden, wanneer 
je maar wilt en op heel veel 
manieren. €9,95

Communiekaart 
Eigen uitgave van Samuel 

met mooi gedichtje en 
een Bijbelvers. €0,95

VormselHet 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

DVD The Savior 
Het verhaal van de geboorte, dood 
en opstanding van Jezus volgens 
Lucas. Geschikt voor tieners, 
vormelingen, jongeren en 
volwassenen. (12+) €14,99

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

Notitieboekje Spreek Heer, 
uw dienaar luistert 
Een mooi handzaam 
notitieboekje met een stevige 
kaft. €4,50

Kruisje Goede Herder 
Afgeleid van het Goede Herder 
kruis dat paus Franciscus draagt.
Staand 56 mm hoog €6,00 
Hangend 7 cm hoog €4,50

Sint Maarten 
Lees samen de mooiste verhalen 
uit het leven van de heilige 
Martinus. Zijn bijzondere 
manier van leven is een 
voorbeeld voor iedereen! 
Eenvoudige taal en mooie 
kleurrijke illustraties €12,50

Standaard H. Familie 
Mooie olijfhouten standaard 
(11 cm hoog) met verzilverde 
afbeelding van de H. Familie. 
Met de hand gemaakt in 
Bethlehem. €11,50

Mijn eigen gebedenboekje 
Een klein handzaam uitdeel-boekje 

met verschillende gebeden, in 
verschillende lengtes en 

moeilijkheidsgraad. Met onder andere 
gebeden voor het begin van de dag, 

avondgebeden, gebeden bij het eten, 
na de H. Communie enz. €2,50

Binnenkort zullen onze jongeren door 
hun H. Vormsel hun Doop 

bevestigen. Zij ontvangen de Heilige 
Geest die hen helpt om van hun 

geloof te getuigen. Hieronder een 
aantal mooie artikelen die jongeren 

helpen hun geloof verder te 
ontdekken en te verdiepen.

Vormselkaart 
Mooie 
felicitatiekaart voor 
vormelingen. €1,25

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

Uitdeelpresentjes 
Balpen ‘Gods zegen’ €1,10 
Tientje met Pauskruis €2,50 
Sleutelhanger ‘Jij bent kostbaar voor God’ €2,25 
Minikaartje ‘Laat de kinderen tot mij komen’ €0,30 
    (ook als ansichtkaart verkrijgbaar)

Houten kruisje 
‘Jezus in ons 
midden’ 
€6,50


