Samuel Advies heeft nog meer
Wonderlijk en waardevol
Een open en eerlijk boek voor kinderen over relaties,
seksualiteit en weerbaarheid. Geschreven vanuit
christelijk perspectief. €19,95
Met jou en God verbonden
Zeven gesprekken voor een leven lang liefde. Het
brengt je dichter bij God en bij elkaar. €22,50
Carlo Acutis – Leven zonder grenzen
Het inspirerende verhaal over het leven van Carlo, die
als overtuigd christen vele mensen heeft geraakt. €8,95

Wij allen zijn immers in de kracht van een en dezelfde Geest door de doop
één enkel lichaam geworden en allen werden wij gedrenkt met één Geest.
1 Korinthiers 12, 13

Opvoeden zonder kleerscheuren
Hoe kun je met kinderen praten over zuiverheid? Dit
boek kan jou daarbij helpen. €12,50

Samuel Advies voor
geloofsgroei
Winkel: Spoorlaan 126
5061 HD Oisterwijk
Tel. nr. 013-5285981
(ma, di en do van 1012.30u)
winkel@samueladvies.nl
Voor advies en
andere vragen
info@samueladvies.nl

Gebed
Goede God, dank U wel dat U er altijd bent. Dank U wel dat wij
ons verbonden mogen weten in U en met elkaar. Wij bidden dat
onze kinderen en jongeren zich geborgen voelen in verbondenheid
met U en onze Heer Jezus Christus. Amen.
Samuel Advies voor geloofsgroei is een non-profit organisatie
van enthousiaste en toegewijde mensen die de liefde van God bij de
jeugd van nu wil brengen.
• Samuel Advies voor geloofsgroei wil dienstbaar zijn in de roomskatholieke Kerk aan iedereen die God zoekt en iedereen die de
jeugd een warm hart toedraagt.
• Samuel Advies inspireert en ondersteunt kinderen, tieners,
jongeren en volwassenen in hun groei naar gelovig mens-zijn.
Dit gebeurt door het geven van advies & vorming en het
ontwikkelen & verkopen van mooie materialen.
• Samuel Advies stelt in alles Jezus Christus centraal die uit
liefde voor ons aan het kruis is gestorven en verrezen om ons te
verlossen.

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

Hem
verbonden

			
			in
zijn wij
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In een wereld die verdeeld lijkt te zijn door oorlogen en pandemieën, maar ook dichtbij
door onder andere eenzaamheid en armoede, mogen wij ons allen verbonden weten. Soms
is het ver weg, soms is het tastbaar en dichtbij. Wij zijn verbonden met elkaar. Wij zijn
verbonden in Christus.

Communie en Vormsel

Voor alle kinderen en jongeren die door hun Eerste Heilige Communie of het Heilig
Vormsel verbonden worden met Jezus Christus hebben wij een selectie gemaakt van mooie
cadeaus.
Kruisje aan ketting
Mooi zilverkleurig open kruisje aan ketting. Eenvoudig en treffend… een
prachtig cadeau! € 10,Mijn eerste Bijbel
Erg mooie Bijbel met gouden lint. Deze kinderbijbel
bevat 75 mooi geïllustreerde verhalen. €9,99
Mijn eigen gebedenboekje
Mooi katholiek gebedenboekje in broekzakformaat met allerlei
verschillende gebeden. €2,50
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! €18,95
Manga Messias strip
Het levensverhaal van Jezus, in eigentijdse manga
stripvorm. €7,95
Mariabeeld
Mooi beeld van 22 cm hoog. Maria met open armen.
€17,50
Kruisje ‘Jesus loves me’
Mooi feestelijk, kleurrijk houten kruisje. Erg leuk voor
op de slaapkamer! €6,50

Goede Week en Pasen
Een periode waarin wij ons allemaal opnieuw mogen verbinden met Jezus Christus. Goede
materialen helpen ons in de voorbereiding op het Paasfeest.
Pasen - Klaar voor de start, zoeken maar!
Een mooi stevig kartonnen boekje met kleurrijke illustraties. Peuters
kunnen zelf op zoek gaan naar de plaatjes die bij het verhaal horen. €3,99
Vertelplaten
10 Mooie (vernieuwde) vertelplaten die op een
eenvoudige wijze het Paasverhaal laten zien. €12,50
Pasen kleurboekje
Laat kinderen zelf creatief aan de slag gaan met het
Paasverhaal. €1,95
Het verhaal van Pasen
Leuk uitdeelboekje over het Paasverhaal.
Paperback €4,50
Het wonder van Pinksteren
Knip de figuren uit en speel het Pinksterfeest na aan
de hand van dit mooie, eenvoudig geschreven verhaal.
€4,99
Hij deed dit voor jou - Max Lucado
Een bijzonder en aangrijpend boekje over wat God
ervoor over had om ons hart te winnen. Zo komt het
geschenk van de verlossing ineens heel dichtbij. €1,65
DVD The Chosen
Bijzondere dramaserie over het leven van Jezus en zijn
volgelingen. Deze DVD-box bevat acht afleveringen.
Een aanrader! (Deel 1) €29,99
Goede Vrijdag – Kruiswegviering
Een complete kruiswegviering met een Bijbeltekst,
verdieping, gebed en illustratie bij iedere statie. €2,45
Kaart ‘Gezegende Paasdagen’
Verspreid de boodschap van Pasen door deze kaart te
sturen naar mensen die wat éxtra aandacht verdienen.
€0,75

Bestellen? samueladvies.nl

