Pasen
CD Dank U wel
De mooiste kinderliedjes
van Marcel & Lycia
Zimmer rondom Pasen
en het hele jaar door!
€7,95

De kleine ezel en de Koning
Pakkend verhaal over een kleine ezel
die bij de intocht van Jezus in
Jeruzalem ontdekt dat je niet groot of
sterkt hoeft te zijn om bij de Koning
te horen. Erg mooi om voor te lezen
bij Palmpasen! €9,95

Paas slinger
Het Paas verhaal in 7 kaartjes.
Draai ze één voor één om en neem
(ook de allerkleinste) kinderen
mee van Getsemane naar Zijn
Verrijzenis! Mooie eenvoudige,
kleurrijke en toegankelijke
afbeeldingen. €8,95

Tafelplaten Pasen
12 Mooie, stevige en kleurrijke
platen van A4-formaat vertellen
het Paas verhaal. Zet het boek
op tafel en lees bij elke plaat het
verhaal voor. Mooie
afbeeldingen waar (ook de
allerkleinste) kinderen naar
blijven kijken! € 12,50

Ik was dertien en ging naar Jeruzalem
De 13-jarige Alexander gaat met zijn vader en broer als pelgrims naar Jeruzalem om
het Paasfeest te vieren. Op dat moment is Jezus ook in de stad en van dichtbij maakt
Alexander Zijn lijden, sterven en opstanding mee. Een bijzonder en aangrijpend boek
dat een goede voorbereiding is voor kinderen (vanaf 10 jr.) op Pasen! €14,90
Samuel Advies voor
geloofsgroei

Samuel winkel: Spoorlaan 126
5061 HD Oisterwijk
Voor advies, vragen over
bestellingen en winkelbezoek
tel. 013-5285981 ma/di/do
10:00-15:30
winkel@samueladvies.nl
Voor andere vragen
tel. 0622040533 wo/vrij
10:00-13:00
info@samueladvies.nl

Stichting Samuel heeft uw
giften nodig!
Geef GRAAG op

IBAN: NL07ABNA 0478 9649 00

Bestellen?

samueladvies.nl
Gebed
Goede God, dank U wel voor het leven dat wij in
deze periode opnieuw mogen vieren en ervaren.
Wij bidden dat onze vormelingen, dopelingen en
communicantjes U in de sacramenten mogen
ontmoeten en dat zij in Uw licht mogen leven.
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

En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige
Zoon in de wereld gezonden opdat we door Hem zouden leven.
1 Johannes 4, 9

Jezus,

Hij kwam
Hij stierf

Hij overwon

33E JAARGANG NR. 1 - VOORJAAR 2019

Warme zonnestralen, bomen en struiken die groene blaadjes krijgen, vogels die fluiten,
voorjaarsbloemen die de natuur weer kleur geven… Het voorjaar is dé tijd waarin nieuw
leven zichtbaar wordt. Niet alleen in de wereld om ons heen, maar ook in de liturgie die we
mogen vieren en de kinderen en jongeren die door hun Eerste H. Communie of H. Vormsel
mogen groeien in hun geloof. Passend bij dit nieuwe leven heeft Samuel Advies weer mooie
materialen voor u geselecteerd!

Communie

De kleine Juliana en het brood
van leven
Het bijzondere verhaal van het jonge
weesmeisje Juliana dat maar één wens
had: een vriendschap met Jezus. Een
prachtig boek vol kleurrijke
illustraties dat jong en oud weet te
raken. Naar het waargebeurde verhaal
van de H. Juliana van Cornillon
€9,95

Kruis ‘Jezus in ons
midden’
Een mooi houten
kruisje dat heel goed
past bij de Eerste H.
Communie. €6,50

Mariabeeld H. Maria
met Kind Jezus
Prachtig beeld van Moeder
en Kind die elkaar
liefdevol vasthouden.
Hoogte 20 cm. €14,99

Boekenlegger
‘Jezus houdt van
alle kinderen’
Met achterop de
tekst ‘In zijn armen
ben je veilig’ en
ruimte om zelf een
wens of boodschap
op te schrijven.
Mooie eenvoudige
kleurrijke
afbeeldingen. Erg
leuk om uit te
delen! €0,40

Pluchen Bij ‘I
‘Bee’long to Jesus’
Vrolijk klein knuﬀeltje
met een mooie tekst.
Ook leuk om uit te
delen! €3,95
Communie
felicitatiekaart
Eigen uitgave van
Samuel Advies met
mooi gedichtje en
Bijbelvers. €0,95

Bestel nu!

Het katholieke geloof ontdekken
Een prachtig boek voor kinderen,
communicanten, vormelingen en
gezinnen. (Her)ontdek aan de hand van
dit boek de rijkdom van het katholieke
geloof: wie Jezus is, hoe de kerk is
ontstaan, de Sacramenten, Heiligen en
nog veel meer! €19,90

Vormsel
Youcat Jongerenbijbel
Deze bijbel nodigt jongeren uit om
te blijven lezen! Bijbelverhalen zijn
voorzien van extra informatie,
citaten, getuigenissen en
afbeeldingen. Een prachtig
vormselcadeau! Kijk ook eens op
onze website naar de Youcat
Jongerencatechismus. €26,00

Vormselkaart
Mooie
felicitatiekaart voor
vormelingen. €1,25

Pocketboekje ‘Jij
bent GOUD waard’
Klein cadeauboekje met
mooie spreuken,
Bijbelteksten en
opdrachten. €5,50

Pocketkruisje
Klein kaartje met daarop een kruisje
en een mooi gedicht over de
betekenis van het Kruis. Het kaartje
is even groot als een pinpas dus
makkelijk bij je te dragen. Ook mooi
om uit te delen!
€0,40

Kruisje Goede Herder
Mooi staand kruisje met een
afbeelding van de Goede
Herder die het schaap op
zijn schouders draagt. Dit
kruisje is afgeleid van het
kruis van paus Franciscus.
Hoogte 47 mm. €6,00

DVD Paul, the apostle
of Christ
Het bijzondere verhaal van
Paulus die van de meest
beruchte vervolger van de
christenen Jezus’ meest
invloedrijke apostel werd.
(Vanaf 16 jr.) €14,99

Mijn eigen gebedenboekje
Mooi klein, handzaam boekje met
verschillende gebeden voor ’s morgens, ’s
avonds, bij het eten, na het ontvangen van
de H. Communie, gebeden van heiligen
enz. Een mooi Communie en
Vormselcadeau! €2,50

Armband W.W.J.D.
What would Jesus do? Deze
blauwe siliconen armband helpt
jongeren er steeds aan
herinneren om te leven zoals
Jezus zou willen. €2,25

