Toerustingcursus
Noord-Holland
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Op dinsdag 18 september starten we
in Noord-Scharwoude met een toerustingcursus. Er zijn 30 aanmeldingen uit
de regio. Als u nog wilt aansluiten kan
het nog net. Ons maximale aantal deelnemers is 35. Voor verdere informatie
over de inhoud en data van de cursus zie
www.stichtingsamuel.nl

CD Elly & de wiebelwagen
(nr.2)
Een CD met vrolijke
liedjes die veel jonge
kinderen zullen herkennen van het bekende kinderprogramma van TV.

Franciscus van Assisi
Echt een boeiend
geschreven en mooi
uitgegeven verhalenboek over het avontuurlijke leven van
Franciscus en hoe hij
uiteindelijk radicaal
voor Jezus koos.
BL3519 / € 12,50
(v.a. 6 jaar)

Cadeautip Samuel feest
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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
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VERNIEUWDE SITE
WWW.STICHTINGSAMUEL.NL
Samuel gebedskring
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Samuel zou deze 20 jaar nooit zijn blijven bestaan
zonder de kracht en inspiratie van het gebed. Het gebed heeft ons gedragen en geleid. Laten we ons samen
blijven inzetten om de jeugd te omgeven met gebed
opdat zij Jezus als de Weg, de Waarheid en het Leven
aannemen.De intentie voor de komende periode is:
Vader in de hemel, wij hopen met honderden kinderen,
tieners en volwassenen een feestweekend te vieren.
Breng velen uit heel Nederland in Vught en Amsterdam
samen om te vieren dat U een liefdevolle Vader bent
bij wie we ons geborgen mogen weten. Zegen ook alle
voorbereidingen.
Samuel wil dienstbaar zijn in de Rooms Katholieke
kerk aan iedereen die de jeugd een warm hart toedraagt.
Samuel wil hen ondersteunen en inspireren
bij de begeleiding van kinderen, tieners en
jongeren in hun groei naar gelovig mens-zijn.
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Beste Samuel lezers,
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Het was echt een sprong in het diepe die
10e juli 1987 toen we bij de notaris waren
voor de officiële oprichting van Stichting
Kinder- en Jeugdwerk Samuel...
Ons verlangen was en is nog steeds dat
veel kinderen en jongeren Jezus leren kennen en vriendschap met Hem sluiten. In
de afgelopen 20 jaar hebben we daarvoor
materialen ontwikkeld, cursussen gegeven,
een filmclub opgericht, open dagen voor
kinderwerkers georganiseerd en vele adviezen gegeven via de Samuel telefoon en in
de boek- en infowinkel in Oisterwijk.

Fundament
De blijde boodschap brengen we steeds
op een eigentijdse manier, zoals met onze
onlangs vernieuwde website. Zonder het
fundament van het gebed en de inzet van
vele vrijwilligers in het hele land hadden
we dit allemaal nooit kunnen doen. Het
is niet altijd makkelijk geweest maar we
mogen vruchten zien en dat is een grote
bemoediging.
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Het was
niet alleen een cursus in het geloof overbrengen, maar ook een inspirerende cursus over
het leven vanuit je geloof, je relatie met God
(cursist Weerselo)

In de bijgaande flyer en op onze website
www.stichtingsamuel.nl vindt u alle
informatie over het feestweekend.
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Het handboek bij de zondagsevangelies helpt mij om me goed en breed voor te
bereiden op de kinderwoorddienst. Ik put er
motivatie, inspiratie en informatie uit; ook
voor mijn eigen gezin.
(een kinderwoorddienstleidster)

Kisi-kids
Tijdens het feest is er een optreden van
de musical groep de Kisi Kids. Het is
hun première in Nederland! Zij vormen
een katholieke groep die uit kinderwerk
in een parochie in Oostenrijk is ontstaan
en nu is doorgegroeid naar een professionele musicalgroep. In het Duitse
taalgebied genieten zij al grote bekendheid. Zij zullen op het Samuel feest ‘De
barmhartige Vader’ uitvoeren met Nederlandse liedjes en samen met Nederlandse
kinderen in de hoofdrollen. Dit is echt
een unieke musical die harten van kinderen kan raken opdat ze ten diepste weten
dat hun leven geborgen is bij God, de
liefhebbende Vader.
Verzamel een grote groep kinderen uit
uw parochie en kom samen een dagje uit
naar Amsterdam of Vught.
Geef u snel op!
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Samuel Feest!
We zijn God intens dankbaar voor de afgelopen 20 jaar en dat willen we graag met
u en vele kinderen vieren. Op zaterdag 20
oktober is het feest in een theater in Amsterdam en op zondag 21 oktober begint het
feest in Vught met een Eucharistieviering
in de parochie en gaat het feest verder in
een theater.

Mijn kinderen zijn
dol op de Jezus-liedjes die we bij
Samuel gekocht hebben.
(een ouder)
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Tieners
In de loop van de jaren heeft Samuel ook
aandacht gegeven aan tieners om hen uit
te dagen met Jezus op weg te gaan.Daarom is er op het Samuel feest in Vught
een speciaal programma voor tieners van
11-14 jaar. De bekende artiesten Harrie
en Fredie Nijhof verzorgen voor hen een
interactief theater waarbij de tieners zelf
ook meespelen.

Ik heb geleerd om stapsgewijs de
kinderwoorddienst te gaan geven. Het was ook
inspirerend om met geloofsgenoten bijelkaar te
zijn (cursist )Amsterdam)

De ouders zijn
werelds
enthousiast over het Communieproject
Gods Grootste Geschenk. De terugkoppeling in de
viering loopt steeds soepeler. Ik moet
je eerlijk zeggen dat ik gewoon energie krijg
van het project, de bijeenkomstindeling en
het zingen.
(vrijwilligster, Uden)
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Fotowedstrijd
Op onze nieuwe website zouden wij
graag veel foto’s plaatsen van kinder- en
tienerwerk in de verschillende parochies.
Daarvoor organiseren wij een fotowedstrijd. Maak een foto van uw groep en
mail ons die toe met een korte beschrijving. Op het Samuel feest reiken wij een
prijs uit aan de groep die de beste foto
heeft toegestuurd. Het geeft u de gelegenheid om via de Samuel site uw groep
en uw parochie breder bekend te maken.
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Wij hopen velen van u met uw gezin en/
of kindergroep tijdens het feestweekend
te ontmoeten! Vriendelijke groeten,
Pastoor J. de Bruin, Yvonne Koopman ,
Ies Molenschot, Ina Ruiter , Carolijn &
Joris van Voorst

Adventsdagboek voor het hele gezin
Samuel heeft zich altijd ingezet om
bruggen te bouwen en samen te werken met andere organisaties. Daarom
is het voor ons heel bijzonder dat we
juist tijdens dit jubileum jaar samen
met uitgeverij Ark Boeken een uniek
boekje voor de Advent mogen presenteren. Daarin staat voor iedere dag een
boeiend verhaal over een persoon uit
de Bijbel die op weg gaat naar de stal
van Bethlehem. Het eerste exemplaar
presenteren we op het Samuel feestweekend!. Daarna kunt u het via onze
website bestellen.
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