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Gebed
Lieve God de Vader, dank U wel dat U voor ons als een kindje 

naar de aarde bent gekomen. Wij bidden dat alle mensen Uw licht 
mogen leren kennen. Lieve moeder Maria, breng ons iedere dag 

een beetje dichter bij Uw Zoon. 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 rooms-

katholieke 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.

The Chosen – seizoen 2
Seizoen 2 van de inspirerende serie over Jezus en zijn leerlingen. Heel 
evangeliegetrouw en een mooie manier om het Evangelie op een nieuwe 
manier te laten leven. (12+) €29,99

Het supergeweldige feest
Een leuk en creatief vormgegeven prentenboek 

met antwoorden op vragen over de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde. Wat een geweldig feest staat ons te wachten! 

We hoeven alleen nog maar ‘ja’ te zeggen tegen Jezus. (4-12 jr) €15,99

De goed genoeg ouder – handboek voor hoopvol opvoeden
Vanaf het moment dat je kinderen krijgt, voel je je schuldig. Dit boek 
helpt ouders om te kijken wat ze nou écht belangrijk vinden in hun 
opvoeding, en om vertrouwen te krijgen in hun eigen stijl. €25,99

David en de reus
Leuk boekje uit een serie voor kleuters die (bijna) 

beginnen met lezen. Het bekende bijbelverhaal, maar 
dan zo vormgegeven dat de kleuter zelf de letters en woorden kan gaan 

herkennen. Kijk op de site voor meer boekjes uit de serie! (3-6 jr) €8,95

“Zie, Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van de wereld.” 

Matteüs 28, 20
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De Advent is een mooie tijd om ons voor te bereiden op Kerstmis. Samuel Advies heeft 
veel materialen om deze bijzondere tijd met het hele gezin te beleven. Voor alle leeftijden 
is er aanbod, zodat iedereen, jong en oud, persoonlijk de kans krijgt om van ons hart een 
speciaal plekje te maken waarin we Jezus mogen verwelkomen! 

Samen onderweg naar het kerstfeest
Een grote uitvouwbare zoekplaat met op de achterkant 21 korte tekstjes 
en opdrachtjes over kerst. Een leuke manier om de Advent samen met de 
kleintjes een mooi plekje te geven – in je hart en in je huis! (2-6 jr) 
€ 12,99

Pak het grootste geschenk maar uit!
Een hoopvol, verdiepend gezinsboek om iedere dag van de advent 
samen uit te lezen. De vragen bij de tekst zetten de kinderen aan 
om na te denken over wat de tekst betekent voor hun eigen leven. 
(vanaf 8 jaar) €10,-

Dominiek Savio
Een makkelijk leesbaar boekje voor kinderen, met 
mooie platen. Een verhaal over een jongen die een 
grote vriend van Jezus was, en die net zo oud was als de 
lezer is! Hij bewees dat je op iedere leeftijd een heilige 
kan zijn. (5-10 jr) €8,50

Online met Heiligen
Een uniek boekje waarin aan 100+ heiligen een vraag van deze tijd wordt 
gesteld en besproken. Scan de heilige met je mobiel en kom op hun 
social media pagina! Een aanrader, niet alleen voor jongeren! (vanaf 12 jr) 
€18,95

Blik omhoog
Een blikje met 26 kaarten met daarop spelletjes en 
activiteiten rondom de Bijbel voor het hele gezin. Een 
makkelijke en leuke manier om het geloof in je gezin 
een plekje te geven! (6-12 jr) €14,95

In het licht
Een adventsdagboek voor (jong)volwassenen met 
26 overdenkingen met als thema ‘licht’. Over het Goddelijk licht, maar 
ook over hoe wij licht kunnen zijn voor anderen. Met 24 hippe kaarten 
met quotes, om op te hangen of te versturen. €15,99

Een bijzondere nacht
Op een dag krijgt Maria bezoek van een engel. Ze zal een baby krijgen 
van God. Maria is blij, maar ook bang. Ze begrijpt niet waarom God 
haar heeft uitgekozen. (3-6 jr) €8,95

Mijn eigen gebedenboekje
Een mooi klein pocketboekje waarin een kind zelf gebeden kan opzoeken, 
voor allerlei verschillende momenten en intenties, zoals bijvoorbeeld voor 
na de communie. Ook zijn er gebeden van heiligen in opgenomen, en er 

is ruimte om zelf gebeden op 
te schrijven. (5-12 jr) €2,50

Het verhaal van St. Patrick
Een mooie dvd uit de serie ‘De Fakkeldragers’ over het leven van de 

heilige Patrick, de heilige die het evangelie naar Ierland heeft gebracht. 
(7-12 jr) €5,99

Sleutelhanger ster
Een doorschijnende stervormige sleutelhanger met daarop de tekst 

‘Schitter als een ster’. €2,75

Kinderbijbel in 365 vertellingen
Een prachtig geïllustreerde kinderbijbel, met een stukje Bijbelverhaal voor 

iedere dag. Precies genoeg om na tafel even met het gezin een stukje uit 
de Bijbel te lezen. Zo kun je in een jaar de hele Bijbel hebben gelezen. 

(5-12 jr) €25,99

Advent gesprekskaarten
24 mooi vormgegeven kaarten om in de maand december iedere dag een 

stukje uit te Bijbel te lezen, en vragen over die tekst te beantwoorden. 
Met vragen voor verschillende leeftijdsniveaus. (4-11 jr) €12,50

Adventskalender Huis van Licht
Stevige kartonnen adventskalender met achter ieder 
deurtje enkele woorden ter overweging. (vanaf 9 jr) 

€9,95

Jezus is… 
ontdek de weg, de waarheid en het leven

De hele maand december iedere dag 10 minuten met je kind(eren) praten 
over wie Jezus is. Met Bijbelteksten, vragen en opdrachten. Met extra’s die je 

kunt downloaden via www.ibb.nu. (vanaf 5 jr) €8,50

Bestellen? samueladvies.nl

Advent en kerst

door het jaar
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