Doosje ‘Goede Woorden
voor de toekomst’
20 kaarten met Bijbelteksten die gaan over de
toekomst. Pak er elke dag eentje uit en draag de
Bijbeltekst met je mee. €7,50

Vormsel

Bijbels dagboek voor tienerjongens ‘Buitengewoon’
Voor elke dag een Bijbeltekst en een interessante eigentijdse overdenking,
speciaal geschreven voor jongens. Mooi om cadeau te geven. €15,50
Bijbels dagboek voor meiden
Een mooi vormgegeven en handzaam boekje met voor
elke dag een Bijbeltekst, overdenking en gebed. Een
bijzonder vormselcadeau. €17,50

De engel sprak de vrouwen aan en zei: ‘Je hoeft niet bevreesd te zijn;
ik weet dat je Jezus zoekt, de gekruisigde.
Hij is niet hier. Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft.
Mattheus 28,5-6

DVD I still believe
Een aangrijpend liefdesverhaal over twee studenten
die in een heftige periode in hun leven kracht vinden
in hun geloof. Gebaseerd op het waargebeurde verhaal
van de Amerikaanse popster Jeremy Camp. €14,99
Evangelie
Klein handzaam boekje met daarin de vier Evangelies,
het boek Handelingen en de brief aan de Romeinen.
Goed formaat om in je tas te doen en bij je te dragen. €2,95
Samuel Advies voor
geloofsgroei
Winkel: Spoorlaan 126
5061 HD Oisterwijk
Voor advies en
andere vragen
Tel. nr. 013-5285981
(ma, di en do van 1012.30u)
winkel@samueladvies.nl
Tel. 06 83397914
(wo en vrij van 1012.30 u)
info@samueladvies.nl

Gebed
Goede God, dank U wel dat wij échte vrijheid mogen vinden
bij U. Wilt U ons, onze kinderen en jongeren helpen in onze
zoektocht naar U. Dat wij steeds opnieuw onze vrijheid in ons
geloof mogen ontdekken.
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.

Stichting Samuel Advies heeft je gift hard nodig!
Geef GRAAG op NL07ABNA0478964900

Hij deed
		dit voor

jou!
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In een wereld waarin Covid-19 ons in onze vrijheden beperkt, worden wij op weg naar
Pasen uitgenodigd om op zoek te gaan naar een andere vrijheid. Een vrijheid in Christus.
Hij die de weg naar God heeft vrijgemaakt. Hij deed dit voor jou!
Samuel Advies heeft een kleine selectie gemaakt van materialen die je helpen op weg naar
Pasen. Kijk voor meer materialen en cadeautjes voor andere gelegenheden, zoals de Eerste
H. Communie en het H. Vormsel op onze website!

Pasen

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 sterk hoeft te zijn om bij de
Koning te horen. Een leuk boek 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

Paastasje
Leuk tasje, gevuld met het leesboekje ‘het verhaal van Pasen’, een
potlood/pen, een gebedskaart over de H. Familie, een paaskleurplaat en
een cadeaukaartje waarop je een persoonlijke boodschap kunt schrijven.
Een leuk cadeautasje om uit te delen! €8,25
Het wonder van Pasen
De 20 paasfiguren om uit te knippen en neer te zetten en het paasverhaal
op een eenvoudige, aansprekende manier geschreven. Leuk om samen
met kinderen het paasverhaal na te spelen! €4,99
Pasen stap voor stap
De kruisweg van Jezus. Neem kinderen mee langs de
vijftien staties, op sobere wijze verteld en geïllustreerd.
Met Cd-Rom met illustraties. €14,95
DVD Het Paasverhaal
Het Paasverhaal verteld in Lego-blokjes. Vanaf 8 jr.
€2,99
Stripboek ‘Het verhaal van Jezus’
Mooi, informatief stripboek over het leven van Jezus,
uitgelegd aan de hand van verschillende Bijbelverhalen.
€6,90

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

Communie

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
Mijn eerste gebeden
Mooie bundel met eenvoudige gebeden. Leuke kleurrijke
illustraties en gebeden die passen bij verschillende
momenten in het leven van kinderen. €7,99
Mok ‘Je bent een parel in Gods hand’
Een leuk communiecadeau voor kinderen! €8,95
Jij bent waardevol
Prachtig cadeauboekje, geschreven door
Max Lucado. Op elke pagina een mooie
afbeelding en een pakkende tekst. €10,50
Boekenlegger Met de teksten
Jouw leven in Gods hand, Ik hou van jou…,
De Heer is mijn Herder €0,25-€0,75
Zakspiegel ‘God houdt van mij en weet wie ik ben’
Altijd goed om bij de hand te hebben! €2,25

Bestellen? samueladvies.nl

