Het grootste geschenk
Een dagboek vanaf Advent, met daarin voor elke dag een
Bijbelverhaal, een verdieping, iets om te doen en iets om
over na te denken. Zo kun je toeleven naar de geboorte
van Jezus, het grootste geschenk. (Vanaf 16 jr) €16,95

God bestaat echt!
Een bijzonder verhaal van een vrouw die een heftig
leven achter de rug heeft. Vlak voordat haar zoon op 12jarige leeftijd sterft aan een hersentumor zegt hij tegen
zijn moeder: ‘God bestaat echt’. Door deze woorden
komt het hele gezin tot geloof. (Vanaf 16 jr) €14,95

DVD Paul - Apostle of Christ
Het verhaal over Paulus, die van de meest beruchte
vervolger van christenen Jezus’ meest invloedrijke
apostel werd. Vanaf 16 jr. €14,99
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.
www.samueladvies.nl
info@samueladvies.nl

Voor een gesprek, advies,
vragen of bestellingen:
ma/di/do 10.00-16.30u
013 - 528 59 81

Meer keuze of bestellen?
Ga naar samueladvies.nl
Gebed
Vader in de hemel, aan het begin van de Advent komen wij bij U.
Wilt U ons voorgaan als wij samen met de ster onderweg zijn?
Mogen wij gaan in Uw Licht, zodat wij samen over de hele aarde
Uw Licht kunnen laten schijnen.
Amen.

Samuel Advies
Nieuwsbrief

voor geloofsgroei in gezin, parochie en school
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wo/vr 10.00-13.00u:
06 22 04 05 33

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

Jezus zegt: ‘Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt,
dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van
het leven bezitten.’
Johannes 8,12

De Advent is in aantocht. Het licht van de ster licht onze donkere
dagen weer op. Wij worden allemaal uitgenodigd om met de ster
op weg te gaan. De ster die ons zal leiden naar Jezus Christus, het
Licht van de wereld. In deze nieuwsbrief vind je enkele artikelen
die jou onderweg kunnen helpen.
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
Adventskalender 2018
Iedere dag een kerstfiguurtje of een kleine opdracht om
kinderen te helpen zich voor te bereiden op de geboorte
van Jezus. (4-12 jr) €3,00
Adventskalender ‘ Light of the world’
Een huis van stevig wit papier dat je openvouwt en waar
je een kaars achter kunt zetten. Elke dag open je een
raampje en verschijnt er één of enkele woorden ter
overdenking. Met Kerst gaan de grote deuren open en
stroomt het licht naar binnen. (vanaf 10 jr) klein
€4,95, groot €9,95

1000 Stickers Bijbel verhalenboek
Bij acht eenvoudig geschreven Bijbelverhalen vullen
kinderen zelf de illustraties aan met mooie stickers. Erg
leuk om samen met je (klein)kind te doen! (vanaf 3 jr)
€7,95
Kerstfeest, God maakt een nieuw begin
Het kerstverhaal wordt op een laagdrempelige manier
verteld. Het verhaal is aangevuld met een aantal vragen
om samen over door te praten en twee opdrachtjes. (vanaf
5 jr) €2,99

Een bijzondere nacht
Mooi prentenboek over het kerstverhaal. (6-8 jr) €6,95

Het wonder van Kerst
Van dit boek maak je een kerststal. De kaft wordt
de stal en op de binnenste pagina’s staan
afbeeldingen van kerstfiguren die je uit kunt
knippen. Terwijl (groot)ouders het verhaal uit het
boek voorlezen kunnen kinderen het met de
kerstfiguurtjes naspelen. (vanaf 5 jr) €4,99
Geen gewone koning
Het kerstverhaal op een vlotte, eigentijdse manier
geschreven. Met illustraties die kinderen zelf
kunnen inkleuren en leuke puzzelopdrachten.
(vanaf 6 jr) €3,50
Licht van de wereld
Een mooi, vlot vormgegeven kerstboekje met mooie
verhalen, leuke opdrachten, knutselwerkjes en nog
veel meer! Het boekje helpt kinderen en gezinnen in
voorbereiding op Kerstmis (6-10 jr) €3,25
Kerst doeboek
Ga op een originele manier aan de slag met het
kerstverhaal door middel van verhalen, puzzels,
proefjes en spelletjes. Op een leuke speelse manier
vormgegeven! (vanaf 9 jr) €4,95

Gebeden voor de winter
Dit boek helpt en leert jonge tieners bidden.
Rondom verschillende thema’s staan gebeden die
kinderen zelf of samen met anderen kunnen bidden.
(10-12 jr) €4,95
Sleutelhanger
hertje ‘God kent
jou’ €2,95

Cadeauset ‘Lees & Schrijf ’
Het boekje ‘De vier Evangelies’ samen
met een mooi notitieboekje om mooie
teksten in op te schrijven. €6,95
Stickervel met
verschillende figuren
uit het kerstverhaal
(3-12 jr) €0,80

