DVD Augustinus
Een boeiende tekenfilm over het leven van kerkvader
Augustinus. Hij zette roem en rijkdom aan de kant en werd
een stem van de waarheid. Engels gesproken, meertalig
ondertiteld. (Vanaf 8 jaar) €9,99
DVD The greatest miracle
Een aangrijpende, prikkelende en verdiepende animatiefilm
voor jong en oud. Daarna bekijk je de H. Eucharistie met
andere ogen. (Vanaf 10 jr) €8,50
CD Thuis - Sela
Mooie eigentijdse liederen van de Nederlandse christelijke
band Sela, met als thema ‘Thuis’. Het gaat over horen bij
God, wegdwalen en weer thuiskomen. (Vanaf 15 jr) €16,50

‘Want bij U
is de bron van het leven,
door Uw licht zien wij licht.’

Het grootste geschenk
Een dagboek voor de 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) €19,95

Psalm 36, 10

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, met de Advent en het Kerstfeest in
aantocht willen we U vragen om Uw Licht in onze
donkere wereld te laten schijnen. Vervul ons met
Uw Liefde, en help ons in de voorbereiding op een
Leven in Christus. Zodat wij Uw Licht, Liefde en
Leven mogen uitdragen naar de mensen om ons
heen en samen de wereld een stukje mooier
mogen maken. Amen
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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We leven in een roerige tijd: mensen voelen zich onderdrukt, verjaagd, opgejaagd, niet
gezien, eenzaam… Juist in deze tijd is de behoefte aan Licht, Liefde en Leven zo groot.
De Advent is in aantocht en wij worden allemaal uitgenodigd om op weg te gaan naar
Gods Licht, Zijn Liefde en een leven in Christus. Laten wij in onze wereld Zijn Licht,
Liefde en Leven uitdragen naar de kinderen en tieners om ons heen. In deze nieuwsbrief
vind je enkele artikelen die je in het gezin, de parochie en school kunt gebruiken bij deze
missie. Wij wensen je van harte Gods Licht, Liefde en Leven toe!
Adventsslinger
Hang tijdens de Advent elke dag met je kind een
nieuw kaartje aan deze slinger. Een leuke bezigheid
die uitnodigt om samen het kerstverhaal te
beleven! (2-6 jr) €18,50
Adventskalender
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

Pak het grootste geschenk maar uit! - Samen
kerstfeest vieren
Voor elke dag in december een mooi verhaal,
waarin je stap voor stap de stamboom van Jezus
ontdekt. Uitdagend, prikkelend en heel interessant.
Echt een aanrader! (Vanaf 8 jr) €22,50
Het kind geboren met kerst
Het kerstverhaal op eenvoudige wijze verteld.
Mooie, kleurrijke illustraties en erg leuk om uit
te delen! (3-6 jr) €2,55

Adventskalender - Bouw je eigen kerststal
Deze Adventskalender is erg geschikt voor
creatieve kinderen! Zet op 1 december de kerststal
in elkaar en zet er elke dag een nieuw kerstfiguur
in. Knippen, kleuren, versieren en een bijpassende
tekst voor elke dag. (6-10 jr) €7,50

Een stralende nacht
Een herdersjongen wordt samen met zijn tien schapen
midden in de nacht gewekt door zingende engelen:
Jezus is geboren! Een leuk verhaal voor de
allerkleinsten met prachtige illustraties. (3-6 jr) €5,99

Rondjewereld - Kerstverhalen
Mooie, interessante en verhelderende kerstverhalen,
ingedeeld in verhalen uit de Bijbel, verhalen over
kersttradities en kerstverhalen en legendes vanuit de hele
wereld. (Vanaf 6 jr) €17,99

Youcat voor kids
NIEUW! Na de succesvolle Youcat
jongerencatechismus is er nu ook de Youcat voor
kinderen. Ontdek samen met kinderen (opnieuw) de
rijkdom van ons Rooms-Katholieke geloof. Modern
opgemaakt met grappige tekeningetjes. (8-13 jr)
€22,50
Operatie kerst post
Een erg leuk en grappig (voor)leesboek over een
koning die de hele stad uitnodigt om kerstfeest te
komen vieren in zijn paleis. Hij schrijft iedereen in de
stad een brief, maar al die brieven op tijd laten
bezorgen is nog niet zo eenvoudig. (Vanaf 9 jr) €9,99

Kerstkaart Stal met
herders
€0,50

Bestellen? Ga naar:

Stickervel met
verschillende
figuren uit het
kerstverhaal
(3-12 jr)
€0,80

www.samueladvies.nl

