Pasen

Hij deed dit voor jou - Max Lucado
Een bijzonder en aangrijpend boekje over wat God
ervoor over had om ons hart te winnen. Wanneer je
het leest komt het geschenk van de verlossing ineens
heel dichtbij. €1,65
Het trouwe ezeltje
Het Paasverhaal door de ogen van een klein
ezeltje, dat van de intocht in Jeruzalem tot de
opstanding niet van Jezus’ zijde wijkt. €7,99

Het wonder van Pasen
Knip de figuren uit en maak met dit boek
het paastafereel na. Met Paasverhaal om
(voor) te lezen. €4,99
Goede Vrijdag - Kruiswegviering
Dit boekje bevat een complete Kruiswegviering bij Goede
Vrijdag. Elke statie wordt uitvoerig uitgelicht met een
Bijbeltekst, verdieping, gebed en een illustratie. €2,45
Het verhaal van Pasen
Mooi klein handzaam kinderboekje. Kleurrijke
illustraties en toegankelijk geschreven tekst nemen je
mee op weg naar Pasen. €4,50

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

Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons in zijn grote barmhartigheid
deed herboren worden tot een leven van hoop
door de opstanding van Jezus Christus uit de dood.
1 Petrus 1, 3

Bestellen?
samueladvies.nl
Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat wij elke
dag opnieuw mogen ervaren dat U de levende
Heer bent. Kinderen, tieners en jongeren
verdiepen door de sacramenten hun geloof.
Geef dat wij met elkaar het levende geloof
mogen uitdragen in deze wereld. Amen
Samuel wil dienstbaar zijn in de roomskatholieke 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

De H eer is waarlijk opgestaan
nu breekt de nieuwe lente aan

want Jezus, onze Koning groot,
verrees in glorie van de dood.
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De nieuwe lente breekt aan… de periode waarin wij mogen vieren, horen, voelen
en weten dat Jezus leeft! Draag de boodschap van de Levende Heer uit naar de
mensen om je heen. Ondersteun kinderen, tieners en jongeren die hun Eerste H.
Communie of H. Vormsel vieren in een levend geloof in Christus. Samuel Advies
heeft een kleine selectie gemaakt van materialen die je daarbij kan helpen. Kijk
voor meer op onze website!

Communie

Kruis ‘God zorgt voor mij’
Een leuk houten kruisje om op
te hangen in de kinderkamer.
Verkrijgbaar in roze en blauw.
€7,95

Cadeaubordje olifant
‘Ben je groot of klein,
God houdt van jou!’ Een
mooie tekst met een
mooie, eenvoudige
afbeelding. €3,95

Het visje dat wilde
weten wie God is
Mooi prentenboek over
een visje dat tijdens een
reis door de wereld overal
iets van God ontdekt.
€12,50

Communie
felicitatiekaart
Eigen uitgave van
Samuel Advies met een
mooi gedichtje en
Bijbelvers. €0,95

Mariabeeld
Erg mooi beeld van
een biddende Maria.
20 cm hoog. €15,95

Bijbels Missaaltje
Speciaal voor kinderen om de
Heilige Eucharistie mee te
kunnen vieren. Alle
onderdelen van de eucharistie
worden uitgelegd en door
illustraties en Bijbelteksten
ondersteund. €5,95
Jouw eerste Bijbel
Kinderbijbel met
eenvoudige, kleurrijke
illustraties. Leuk om
te geven en om te
krijgen! €7,50

Het katholieke
geloof
ontdekken
Ontdek in dit
prachtige boek
alles over het
katholieke
geloof! €19,90

NIEUW! YouCat voor kids
Een prachtig boek dat door
middel van vragen en
(uitgebreide en in begrijpelijke
taal geschreven) antwoorden
alle aspecten van het katholieke
geloof langsgaat. Interessant en
verdiepend. In dit boek wil je
blijven lezen! €22,95

Vormsel

Kruisje ‘Geloof, Hoop, Liefde’
Mooi houten kruisje om op te hangen in een
tienerkamer. Erg leuk als cadeau!€6,50

DVD Het verhaal van Augustinus
Film uit de succesvolle animatieserie
‘de Fakkeldragers’. Augustinus
verwierp roem en rijkdom en werd een
stem voor de waarheid. €5,00
Evangelie: Bron van
Levend Water
De 4 Evangelies in
zakformaat. Gods Woord voor
iedere dag! €2,95
Kaart ‘Wees niet bang! Hij leeft’
Prachtige afbeelding met een rake
Bijbeltest. Met envelop. €2,95
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 verhaal! €14,90

Filippus Neri - Het lied van een vrij hart
Mooi stripboek over het bijzondere en dienstbare leven
van Filippus Neri. €6,99

Bestel nu!
Mijn eigen
gebedenboekje
Mooi katholiek
gebedenboekje in
broekzakformaat
met allerlei
verschillende
gebeden. €2,50

