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Samuel Advies voor 
geloofsgroei

Winkel: Spoorlaan 126
5061 HD Oisterwijk
Tel. nr. 013-5285981
(ma, di en do van 10-

12.30u)
winkel@samueladvies.nl

Voor advies en 
andere vragen

info@samueladvies.nl

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

Gebed
Goede God, wij bidden voor alle kinderen, tieners en jongeren. 

Dat Uw woord voor hen een lamp mag zijn in het donker, als een 
licht in hun leven. Wij bidden dat zij door Uw woord te leven, 

mogen leven in Uw licht. 

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.

DVD Heaven is for real
Bekijk en beleef het bijzondere verhaal van de kleine jongen Colton die 

tijdens een bijna-doodervaring in de hemel is geweest. (vanaf 10 jr) €6,99

Twitteren met God -  Online met Heiligen
Een bijzonder, eigentijds en populair boek waarin je kennis maakt met 
de bijzondere levensverhalen van heiligen van over de hele wereld. Een 
aanrader voor jongeren en voor iedereen die hier wel eens wat meer over 
wil weten! (vanaf 12 jr) €18,95

Sleutelhanger
Hij is dag en nacht 
bereikbaar €1,95

Pocketboekje
Het kind geboren 
met kerst €2,25

Het grootste geschenk
Een interessant boek van Ann Voskamp waarin je door de stamboom 
van Jezus te volgen dichter bij Kerst komt. Uitdagend, prikkelend en 
verdiepend. ( vanaf 12 jr) €10,00

Gebedskaart 
over de Heilige Familie, 
met gebed €0,40

Uw woorden zijn voor mij als een lamp in het donker,
als een licht in mijn leven

Psalm 119,105

in het
LICHT

leuk om 
uit te delen



De Advent is in aantocht. De dagen worden korter en donkerder. De Advent is een periode 
waarin je als gezin extra tijd met elkaar doorbrengt. Met wat extra licht in huis om het 
gezellig te maken en ook samen op weg te gaan naar Jezus, het Licht. Het Licht dat God 
voor ons uit laat schijnen en waarin we Hem kunnen vinden. 

Samuel Advies heeft voor deze bijzondere periode weer mooie en passende artikelen 
uitgekozen. Gods woord is als een lamp voor onze voeten. Laten wij Gods woord dicht bij 
ons dragen en licht geven in ons leven. 

Adventskalender voor kinderen 2021
Voor kinderen van 3 tot 12 jaar, met doe opdrachtjes voor elke dag. 
Beleef thuis de Advent op een originele manier! €3,50

Het wonder van kerst 
Kerststal met 22 kleurrijke figuren om uit te knippen en neer te zetten. 
(6-8 jr) €4,99

2000 stickers Bijbelverhalen
De mooiste Bijbelverhalen komen langs in dit stickerboek. Niet alleen 
stickers maar ook leuke activiteiten brengen de verhalen tot leven! (vanaf 
6 jr) €5,99

CD de hemel op stelten
Leuke KISI CD met alle liedjes van de kerstmusical ‘de hemel op stelten’. 
(alle leeftijden) €15,00

Pak het grootste geschenk maar uit 
Een mooi en interessant boek, geschreven door Ann 
Voskamp voor het hele gezin om samen mee onderweg 
te gaan naar Kerst. (vanaf 8 jr) €10,00

Advent gesprekskaarten
Lees, leer en praat samen over de profetieën en beloftes 

rondom de geboorte van Jezus. De vragen op de 
gesprekskaarten zijn voor meerdere leeftijden, gevolgd 

door een passende activiteit. (4-11 jr) €12,50

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 prachtig voorleesboek met mooie plaatjes, 
geschreven door Max Lucado. (4-8 jr) €9,99

Bijbel voor elke dag
Voor elke dag een Bijbelverhaal, gevolgd door een 

vraag om met elkaar over te praten en een afsluitend 
gebedje. (vanaf 6 jr) €17,50

Rondjewereld – Kerstverhalen
40 bijzondere, 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

Stripboek – Het verhaal van Jezus
Een boeiend stripboek waarin kinderen alles zelf 

kunnen lezen ontdekken over het leven van Jezus. 
(vanaf 7 jr) €6,90

Doosje Goede Woorden voor de toekomst
Een blikje met 20 kaarten met Bijbelteksten die gaan over de toekomst. 

Erg leuk om cadeau te geven! (vanaf 10 jr) €7,50

Kleur maar mee
Leuk kleurboekje voor jonge kinderen waarin het 

kerstverhaal wordt verteld en waarbij kinderen zelf de 
plaatjes kunnen kleuren. (t/m 6 jr) €1,95

Adventskalender Huis van Licht
Eigentijdse Adventskalender in de vorm van een huis. 
Zet er een kaarsje achter en open elke dag een deurtje 

waar een woord op staat om samen over te praten. 
(vanaf 9 jr) €9,95

Bouwplaat kerststal
Pak kleurpotloden en een schaar en ga met jonge kinderen aan de slag! 
(t/m 6 jr) €1,00

Bestellen? samueladvies.nl

In het licht
Adventsdagboek voor (jong)volwassenen met kaarten 
en inspirerende teksten. €14,99
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