Samuel gebedskring

In iedere nieuwsbrief geven we een
gebedsintentie om samen in de komende periode speciaal voor te bidden. Het gebed is het onmisbare fundament van al het jeugdwerk in de
kerk.
Laten we bidden dat veel mensen
aangeraakt worden door het vuur
van Gods heilige Geest om aan de
kinderen de boodschap van Gods
Liefde en Zorgzaamheid door te geven. Dat velen bereid zullen zijn tijd
en energie te besteden aan de zo
broodnodige catechese voor de jeugd
en hun ouders.

Boek en infowinkel SAMUEL
Spoorlaan 126
5061 HD Oisterwijk
geopend maandag en donderdag
van 10.00-17.30 en op afspraak
fax (013) 52 86 633
www.stichtingsamuel.nl
e-mail: info@stichtingsamuel.nl

Voor een gesprek, advies, vragen
of bestellingen kunt u ons
iedere ochtend bellen
van 10.00-13.00 uur:
ma-do:
(013) 52 85 981
di-wo-vr:
(073) 657 65 30
(ook voor de Videoclub)
Voor giften aan Stichting
Kinder- &Jeugdwerk
SAMUEL
Bank nr. 47.89.64.900
Giro nr. 294.086
Postchecks te Brussel:
rek.nr. 000-1638522-95

Samuel
Toerustingcursus

Tilburg

Sinds 1991 geeft Samuel cursussen aan
mensen, die graag wat extra vorming
ontvangen voor hun kinderwerk in de
parochie. De cursus wordt steeds aangepast aan de praktijk van nu.
De cursus bestaat uit 6 avonden. Tijdens het eerste deel van de avond wordt
er een PowerPoint presentatie gegeven
en gedurende het tweede deel van de
avond gaan de deelnemers zelf aan het
werk in kleine groepjes.
Regelmatig komen er uit verschillende
delen van het land aanvragen voor een
cursus. Op dinsdag 12 september a.s.
start er een cursus in Tilburg en voor
begin 2007 is er een aanvraag voor een
cursus in Dordrecht. Samuel komt naar
u toe wanneer u 20 mensen heeft, die
interesse hebben om een cursus te volgen. Zie voor uitgebreide informatie
over de inhoud en opzet van de cursus: www.stichtingsamuel.nl.

KIJK OOK OP

WWW.STICHTINGSAMUEL.NL
WWW.STICHTINGSAMUEL.NL
Samuel wil dienstbaar zijn in de Rooms
Katholieke Kerk aan iedereen die de jeugd een
warm hart toedraagt, om hen te ondersteunen
en inspireren bij de begeleiding van kinderen, tieners
en jongeren in hun groei naar gelovig mens-zijn.
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Samuel Regiodag
7oktober
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Mama is het woord
waar het leven mee begint
Mama is het woord
dat hoort bij ieder kind
Een woord om zacht te zeggen
niet om luid te schreeuwen
Het hoeft niets uit te leggen
en gaat door alle eeuwen
Mama is het woord
waar de mensheid mee begint
Mama is een ander woord
voor liefde.
Toon Hermans

Doet maar wat Hij je zeggen zal.
(Johannes 2:5)
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Beste Samuel lezers,

In onze wereld lijkt alles steeds sneller te gaan. Soms is het alsof we in een sneltrein
zitten, die nooit onderweg stopt. Veel mensen haken af wanneer er in hun leven geen
rustpunten meer zijn. Een coach kan de persoon helpen de goede balans in het leven te
vinden.
In het bedrijfsleven zijn er steeds meer mensen die begeleiding zoeken bij een coach.
Ook in de sportwereld zijn coaches belangrijk om de persoon op de goede weg te begeleiden. Door wie laten wij ons coachen in ons werk voor de jeugd in de Kerk? Voor
sommige mensen is Maria heel belangrijk, voor anderen helemaal niet. Wie is Maria
eigenlijk en wat kan zij voor de geloofsopvoeding in onze tijd betekenen? Kennen wij
Maria alleen als een vrome, altijd lieve en onbereikbare heilige of heeft zij ons en onze
jeugd echt iets te zeggen? Over deze vragen willen we op de komende Samuel Regiodag op 7 oktober a.s. in Apeldoorn samen met u nadenken. Komt u ook?
Vriendelijke groeten,
Pastoor J. de Bruin, Ies Molenschot, Ina Ruiter, Carolijn & Joris van Voorst

Programma regiodag
10.00
10.30

12.15

13.15
14.30

7 oktober

Ontvangst met koffie/thee
Opening van de dag
Persoonlijk verhaal over het thema
Onderlinge uitwisseling
Presentatie nieuw Communieproject Gods Grootste Geschenk
Presentatie materialen
Lunchpauze. Wij trakteren u op soep, koffie en thee.
Neemt u zelf uw brood mee? Tijdens de lunch is er uitgebreid
de tijd voor ontmoetingen en het bekijken van alle stands met
boeken, muziek en andere materialen voor de geloofsopvoeding.
Keuzegroepen (drie mogelijkheden)
Korte gezamenlijke afsluiting

Materialen

Met kinderen het Woord vieren voor jaar B en C
Combinatiemap C1 met werkjes en puzzelbladen voor de Advent- en Kersttijd
Kinderboekjes ‘Op weg naar Kerstmis’
Nieuw Communieproject Gods Grootste Geschenk
Vormselmaterialen
Uitgebreide boekentafel met (kinder)bijbels, jeugdboeken, muziek en cadeautjes
Video’s / DVD’s (te koop en te leen)

Keuzegroepen

Aanmelden
noodzakelijk

De keuzegroepen zijn interactief van opzet.
Twee mensen uit de praktijk vertellen iets
over het onderwerp en u krijgt zelf ook ruimschoots de gelegenheid om uw ervaringen te
delen en vragen te stellen.

Wij willen ons graag goed
voorbereiden op de Regiodag en zorgen dat we voldoende materialen meenemen. Daarom is uw opgave
voor 1 oktober a.s echt
noodzakelijk. U kunt ons
bellen (op werkdagen tussen 10 en 13 uur) of u opgeven via de mail
info@stichtingsamuel.nl

1. Mothers Prayers: al onze kinderen hebben
een biddende moeder nodig. Wanneer ze andere wegen gaan én als het goed met hen
gaat, hebben ze ons gebed nodig opdat zij
hun echte geluk bij God vinden. Over de hele
wereld komen moeders samen om voor hun
kinderen te bidden. Er zal u worden verteld
wat deze groepen doen, hoe ze samen bidden
en welke wonderlijke gebedsverhoringen er
plaatsvinden.

Waar in
Apeldoorn?
Parochiehuis Mariakerk
Stationstraat 13
7311 NL Apeldoorn
tel. 055-5213775
(vlakbij station)

Voor wie?

De Regiodag is speciaal bedoeld als
een dag voor u zelf om bij te tanken
en nieuwe inspiratie te ontvangen.
Gun uzelf deze kans!
Voor kinderen is er helaas geen
opvangmogelijkheid. Tieners en jongeren die actief zijn in de parochie,
zijn van harte welkom om deze
dag mee te maken.

2. Bidden in het gezin, hoe doe je dat? Heeft
Maria daarin ook een plaats? Deelnemers
wisselen met elkaar uit hoe ze hiermee omgaan.
3. Presentatie met uitleg van allerlei materialen voor kinderwoorddienst en gezinsviering
(o.a. voor de Advent- en Kerstperiode)

Kosten

Op de dag zelf vragen wij u een bijdrage in de
onkosten van (minimaal) 10 euro. Wellicht is uw
parochie bereid dit voor u als medewerker te vergoeden.

Maria als coach?
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