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Gebed
Goede God, dank U voor Uw grote liefde voor ons. Niets was U te 

veel om ons vrij te maken. Wij willen bidden dat U blijft leven in onze 
gezinnen, en we willen ook bidden voor de gezinnen die U nog niet 

kennen. Lieve moeder Maria, breng ons 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.

Markus
Spannende roman over een jonge jongen wiens leven verandert als hij 
getuige is van de arrestatie van Jezus. Mooi boek voor jongeren en (jong)
volwassenen over het overwinnen van boosheid, volwassen worden en 
liefde ontdekken. (13-15 jaar) €19,50

Je bent kostbaar
Klein ‘zakboekje’ vol korte, bemoedigende teksten van 

Max Lucado, erg leuk als cadeautje.  €5,50

Benedictus XVI – Licht van de Wereld
Een gesprek met paus Benedictus XVI over de 
paus, de kerk en de tekenen van deze tijd. €5,00

Beginnen maar! 1-5 jaar
Koffertje vol materialen om een kickstart te geven aan 

het geloofsleven binnen je gezin. €14,95

“Ja, God is mijn redding, ik vrees niet, ik ben vol vertrouwen: 
De Heer is mijn sterkte en kracht, Hij is mijn redding geworden.”   

Jesaja 12, 2

   H ij  heeft ons 
  vrijgemaakt

Samuel Advies heeft nog meer

Samuel Advies voor 
geloofsgroei

Winkel: Spoorlaan 126
5061 HD Oisterwijk
Tel. nr. 013-5285981

(di en do van 10-12.30u)
winkel@samueladvies.nl

www.samueladvies.nl

Voor advies en 
andere vragen

info@samueladvies.nl



Hoe ons leven er ook uit ziet, waar we ook zijn geboren, iedereen mag leven in de hoop dat 
hij is verlost door Christus! Wat kan ons nog deren als we dat weten? Dit goede nieuws is 
het waard om verspreid te worden, de boodschap is voor iedereen! 

Voor alle kinderen die dit jaar hun eerste H. Communie mogen ontvangen, of door het 
Sacrament van het Vormsel door de Heilige Geest vervuld mogen worden, hebben we mooie 
cadeautjes in de (web)winkel.

De tijd rond Pasen is bij uitstek een mooie tijd om in het gezin wat meer aandacht te besteden 
aan de geloofsvorming. Met een boek erbij kan het makkelijker zijn om er een vast moment van 

de dag tijd voor te maken, en een rode draad te volgen die ons helpt om Christus beter te leren 
kennen.

Kinderbijbel ‘God doet wat Hij belooft’
Kinderbijbel met mooie kleurrijke maar rustige platen, waarin 25 

Bijbelverhalen worden verteld aan de hand van Gods beloftes voor ons. 
(9-12 jaar) €14,99

Ik leer, ik weet, iets wat ik niet vergeet!
Een verhalenbundel met verhaaltjes voor kinderen uit het alledaagse 

leven, waarin op een speelse manier God wordt betrokken. (4-9 jaar) 
€14,99

Paas dankkalender (40 kaartjes)
Een leuke manier om iedere dag Jezus ergens voor te bedanken. Zo leren 
we stil te staan bij de grootheid van God en het wakkert onze liefde voor 

Hem aan. €17,50

40 vragen van Jezus die uitdagen
Jongeren hebben vaak veel vragen en zijn op zoek naar antwoorden. In dit 
boekje staan vragen die Jezus tijdens zijn leven aan ons heeft gesteld, met 
de bedoeling om hier écht over na te denken en te bidden. (16-18 jaar)  
€12,99

The Chosen – Bijbels dagboek
Geïnspireerd op de succesvolle tv-serie is dit een dagboek voor de 
veertigdagentijd, vol overwegingen. Leer naar Jezus kijken vanuit de ogen 
van de mensen die Hem ontmoetten.  €17,99

Het paasverhaal – voor beginnende lezertjes
Een leuk prentenboek voor kleine kindertjes om voor te lezen, maar 
mooier is het dat kinderen die leren lezen, dit zélf kunnen lezen! Het 
leesniveau van dit boek sluit aan op het niveau waar kinderen in groep 3 
ongeveer met Pasen zijn. (4-6 jaar) €12,95 

The Chosen – seizoen 2
Het tweede seizoen van een levendige, luchtige en toch diepe verfilming 

van het leven van Jezus. Ook voor jongeren zeer geschikt! €29,99

CD De steen is weg
CD met paasliedjes van Elly en Rikkert. €7,50

Houten kruisje
Houten kruisje om op te hangen of neer te zetten. Het helpt ons eraan te 
herinneren voor hoe veel we God kunnen bedanken!  €12,50 

Maria hanger aan ketting
Zilveren hanger waarop de contouren van Maria te zien zijn. Met 
kettinkje erbij. Kijk op de website voor meer sieraden. €10,00

Strip Jezus Messias
Tijdloos boek, en een prachtige manier voor kinderen om beter bekend te 
raken met het leven van Jezus. (6-12 jaar) €6,95

Bestellen? samueladvies.nl

Communie en Vormsel 

Goede week en Pasen
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