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D I C H T B I J

licht 



De dagen worden korter, de wereld wordt donkerder en we zijn genoodzaakt om door de 
coronacrisis zoveel mogelijk thuis te blijven. Thuis zijn we op elkaar aangewezen. Een 
intense, maar krachtige periode waarin we met elkaar mogen uitkijken naar de geboorte 
van Jezus. Hij die het Licht weer in onze wereld zal brengen. 

Samuel Advies heeft een kleine selectie gemaakt van mooie materialen die je thuis, op 
school en in de kerk kunt gebruiken tijdens Advent en Kerstmis. Laten we samen toeleven 
en uitkijken naar het Licht dat Jezus ons geeft. 

Gebedskaartjes voor de allerkleinsten
20 vrolijke, eenvoudige gebedskaartjes. Kies samen 
met je kind elke dag iets uit waarvoor je God wil 
bedanken. (t/m 6 jr) €8,95

Goed nieuws! Jezus is geboren!
Mooi, kleurrijk verhaal op rijm, dat kinderen op 
verschillende manieren laat zien waarom de geboorte 
van Jezus goed nieuws is. (4-6 jr) €6,95

Adventskalender 2020
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 - 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 

Pak het grootste geschenk maar uit
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) €22,95



De koude rillingen
Een grappig geschreven leesboek over Kleum die het 
steeds kouder krijgt, totdat hij de hartverwarmende 
boodschap van kerst ontdekt. (Vanaf 8 jr) €9,99

CD Kisi – Sterrennacht in Betlehem
Mooie kerstmusical waarin kinderen en jongeren de 
belangrijkste sterrennacht in de geschiedenis tot leven 
brengen. €9,95

Youcat for 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

Een piepklein Kerstfeest – 
Je bent nooit te klein voor Gods liefde
Twee kleine muisjes horen dat de koning naar 

Betlehem komt en samen gaan ze op zoek. Een 
boeiend geïllustreerd voorleesboek, geschreven door 

Max Lucado. (4-8 jr)

Bijbel kwartet
Leuk vormgegeven kwartetspel waarin naast Jezus 

belangrijke personen uit de Bijbel voorbij komen, zoals 
Noach, Mozes, David en Daniel. (6-8 jr) €8,95

Rondjewereld – Kerstverhalen
40 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
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Stichting Samuel Advies heeft je gift hard nodig!
Geef GRAAG op NL07ABNA0478964900

Gebed
Goede God, in deze bijzondere periode komen we bij U. Wilt 

U ons helpen om thuis samen sterk te staan. Dat wij ons richten 
op het hemelse, niet op het aardse. Dat wij met elkaar mogen 

toeleven naar de komst van Uw grootheid. Help ons om elkaar te 
steunen en zo Uw Hemelse Licht steeds meer te mogen ervaren en 

uitdragen naar de mensen om ons heen.

Samuel Advies wil dienstbaar zijn in de 
rooms-katholieke Kerk aan iedereen die de jeugd een 
warm hart toedraagt.
Samuel Advies wil hen ondersteunen en inspireren
bij de begeleiding van kinderen, tieners en jongeren 
in hun groei naar gelovig mens-zijn.
Samuel Advies stelt in alles Jezus Christus centraal.

n

In het licht – Adventsboekje met kaarten
Mooi adventsdagboek dat jongeren in 26 dagen helpt toeleven naar 
het Licht. Bij elke dag hoort een ansichtkaart met een mooie spreuk of 
Bijbeltekst. €14,99

Samen op ontdekkingsreis
Een goed boek over geloofsopvoeding, dat vol staat met tips en creatieve 
ideeën voor ouders van jonge kinderen om samen het geloof in God te 
beleven. €17,99

Het kind geboren met kerst
Het kerstverhaal op eenvoudige 

wijze verteld. Kleurrijke 
illustraties en erg leuk om uit te 

delen! (3-6 jr) €2,55

In de schaduw van zijn vleugels
Het bijzondere levensverhaal van Franciscanerpater 

Goldmann dat steeds weer getuigt van de kracht van 
het gebed. Interessant, meeslepend en bemoedigend 

voor (jong)volwassenen! €14,50

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

om uit te delen


