CD Geloven=gaaf
Verzamel CD (inclusief
bladmuziek) met 20 bekende liedjes van allerlei
verschillende stijlen.
MU 506 / • 5,95
CD God met ons
Klassieke kerstliederen op
moderne wijze gearrangeerd en gezongen door
Kees Kraaijenoord met
band. Met orgelspel en
kerstverhaal voorgedragen
door Kardinaal Simonis.
MU992/ •15,Boek - & 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 Filmclub)
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

Multimedia
DVD The Nativity Story
Een dramatische en fascinerende verfilming van de reis
van Jozef en Maria naar
Bethlehem tot en met de geboorte van Jezus.(v.a. 6 jaar)
VM101 / • 12,99
DVD Het kleine huis op de
prairie (kersteditie)
Twee kerstafleveringen op
één DVD, heerlijk voor de
donkere uurtjes in de kerstvakantie. (alle leeftijden)
VM102 / •4,95

DVD The perfect stranger
Wanneer de succesvolle
advocate een uitnodiging voor
een diner krijgt, wordt ze verrast door een volslagen vreemdeling. En dan? (v.a. 12 jaar)
VM103 / • 9,95

Sam
uel Toer
ustingscur
sus
Samuel
oerustingscur
ustingscursus

Op dit moment volgen 29 enthousiaste mensen in NoordScharwoude (NH) de Samuel Toerustingscursus. Voor het
voorjaar 2008 is er een aanvraag voor een cursus in
Dordrecht. Voor meer informatie en opgave zie
www.stichtingsamuel.nl

Sam
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Laten we samen bidden voor de jeugd:
Vader in de hemel, help alle ouders en kinderwerkers
om de kinderen goed voor te bereiden op het geboortefeest van uw Zoon Jezus. Dat de kinderen mogen ervaren dat U er voor hen bent en dat u uw Zoon Jezus hebt
gegeven om dicht bij ons te zijn en ons te helpen. Help
ons allemaal in deze drukke tijd ook stil te worden om
naar uw boodschap van liefde en vrede te kunnen luisteren.
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.
Samuel stelt in alles Jezus Christus centraal.
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...we moeten rennen, hollen, vliegen, sporten, vallen, opstaan
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Advent
2007

en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven ...

CD Ontdekt
15 nieuwe liedjes van verschillende artiesten, zie
www.oke4kids.nl
MU505 / • 6,50

Wees stil en weet:
Ik ben uw God.
(Psalm 46:11)
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SAMEN ONDERWEG NAAR BETHLEHEM
Beste Samuel lezers,
Bij het schrijven van deze nieuwsbrief kijken we nog verwachtingsvol uit naar het Samuel feestweekend. Het wordt vast een bijzonder jubileum om ons 20 jarig bestaan met veel kinderen,
tieners en volwassenen te mogen vieren! Als deze brief bij u in de bus komt, is het feest voorbij.
U kunt nog nagenieten als u naar het fotoverslag op onze site kijkt.
Nu gaan we weer op weg naar het kerstfeest. In deze nieuwsbrief vindt u van alles wat u thuis
en in de parochie voor de Advent en Kersttijd kunt gebruiken. Leuke, mooie en gezellige cadeautjes voor Sinterklaas en Kerstmis die ook een eeuwigheidswaarde hebben! Dit jaar een heel
bijzonder boekje dat we samen met de uitgeverij Ark boeken aanbieden: het Adventsdagboekje
voor het gezin ‘Samen onderweg naar Bethlehem’. Kijkt u nog verder op onze site, daar staat
nog véél moois!!
Wij wensen u een gezellige en vredevolle decembermaand toe.
Pastoor J. de Bruin, Yvonne Koopman , Ies Molenschot, Ina Ruiter , Carolijn & Joris van Voorst
Adventskalender speciaal
voor de kleintjes
Spannend om iedere dag
een luikje te openen! In het
bijbehorende boekje met als
titel: ‘Een Koning is geboren, weet jij misschien de
weg?’staat een kort bijpassend verhaaltje.
(3-6 jaar) SN2701 / • 4,75

Gebeden voor kleine kanjers
Een verrassend, liefdevol en
uitnodigend boek om samen
met je jonge kinderen in het
leven van alledag ook met
God te praten.Juist in de
Adventstijd mooi om samen
te bidden. (0-4 jaar)
BL3035 / • 9,95

Samen onderweg naar Bethlehem
Een bijzonder Adventsdagboekje voor het hele gezin (v.a. 6 jaar).
Iedere dag vertelt een belangrijke bijbelse persoon je op boeiende
wijze iets over zijn/haar leven. Zo wordt je door Eva, Abraham, David
en vele anderen mee op weg genomen naar de geboorte van Jezus.
Dit boekje helpt kinderen én ouders om Gods grote plan van liefde
opnieuw te ontdekken en verbanden te gaan zien tussen verschillende verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. Mooi om van 1
tot 25 december uit voor te lezen. Dagelijks staan er vragen bij om
samen over te praten, een gebedje om samen te bidden en een opdrachtje om samen te doen. De illustraties zijn bovendien nog vanaf
internet uit te printen om ze als stalfiguren te gebruiken. Kinderen
vanaf 10 jaar kunnen het ook zelf als dagboekje gebruiken.
BK1039 / •6,95 (gezinskorting 10% bij afname vanaf 3 exemplaren)
Het verhaal van
Kerst
Om samen met uw
peuter te genieten
van dit mooie
Kerstverhaal en de
geluiden erbij te
maken.
BK1040 / • 6,50

Kerstfeest
Het bekende verhaal over de geboorte van Jezus had nog nooit zo
veel aantrekkingskracht voor kinderen! Een origineel boek met 20
losse magneten waarmee de kinderen het verhaal kunnen naspelen
op de uitklapbare magnetische
pagina’s.
(voor kleuters) BK1041 / • 12,95

Op weg naar Kerst
Oudere kinderen horen graag meer dan alleen het kerstverhaal. Dit boek met prachtige, sprekende illustraties
neemt hen mee vanaf de schepping toen God zijn licht in
de wereld bracht tot de geboorte van Jezus, hét Licht.
(6-10 jaar) BK1036 / • 13,95
Eddie & Norbert
Dit bijzondere prentenboek laat door een origineel verhaal over
twee varkens eigenlijk twee soorten mensen zien. De een is heel
tevreden met zichzelf, de ander juist heel onzeker. Maar beiden
krijgen een uitnodiging van God. Hij wil ieder iets persoonlijks
vertellen en dan krijgt dit verhaal een verrassende wending...God
houdt van je zoals je bent! (6-10 jaar) BL4101 / • 12,95
Het verhaal van de giftige klierdieren
Een grappig verhaal over de klierdieren in Gak die woorden vol
gif roepen. Op suggestieve manier wordt uitgelegd wat het een
ander doet wanneer je scheldt of wanneer je een complimentje
geeft. Een goede boodschap met veel humor getekend en verteld.
(5-10 jaar) BL4102 / • 10,95
De Tijdelijke Dood
Laat de kinderen kennismaken met Nederlandse helden
die voor ons een krachtig geloofsgetuigenis hebben
achtergelaten. Dit stripverhaal van de Martelaren van
Gorcum is niet zomaar een verhaal maar opbouwend,
boeiend én inspirerend voor de jeugd van nu.
(10-14 jaar) BL3520 / • 10,Online met God, voor tieners!
Ga online met God! Hij stuurt je nl. iedere dag een
persoonlijk bericht. Door zijn woord wil Hij je bemoedigen en je helpen ontdekken dat Hij er voor je is.
BL2030 / • 11,95
De Kerststal van God
Een prachtig fantasie verhaal waarin wordt verteld
dat God al vóór de schepping is begonnen om
alles voor de kerststal voor te bereiden. Ontwapenend, humoristisch en met diepgang!
(v.a. 16 jaar) BK1028 / • 12,50
De kracht van biddende ouders
Het gaat met onze kinderen niet altijd
zoals wij dat hopen. Di boekje geeft
bemoediging hoe we kracht kunnen
putten uit het gebed voor onze kinderen.
BL5544 / • 14,95

Kijk op
www.stichtingsamuel.nl
voor kleurenfoto’s
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Alle prijzen zijn exclusief porto- en administratiekosten. Graag betalen NA ontvangst
rekening. Houdt u in deze drukke tijd rekening met een levertijd van één tot twee weken.

BESTELkaart

Bij voorkeur via onze internetsite bestellen.
aantal
..... Adventskalender (met luikjes) (SN2701)
..... Samen onderweg naar Bethlehem (Adventsdagboekje)
(BK1039)
..... Gebeden voor kleine kanjers (BL3035)
..... Het verhaal van Kerst (BK1040)
..... Kerstfeest (BK1041)
..... Op weg naar Kerst (BK1036)
..... Eddie & Norbert (BL4101)
..... Het verhaal van de giftige klierdieren (BL4102)
..... De Tijdelijke Dood (BL3520)
..... Online met God, voor tieners! (BL2030)
..... De Kerststal van God (BK1028)
..... De kracht van biddende ouders (BL5544)
..... CD Ontdekt (MU505)
..... CD Geloven=gaaf (MU506)
..... CD God met ons (MU992)
..... DVD The Nativity Story (VM101)
..... DVD Het kleine huis op de prairie (kersteditie)
(VM102)
..... DVD The perfect stranger (VM103)
..... Met kinderen het woord vieren jaar A (HZ004)
..... Supplement bijA (HZ007)
..... CombinatiemapA1 voor Advent- en Kersttijd (KW301)
..... 5-8 jaar Op weg naar de ster (SN2702)
..... 9-12 jaar Een verre reis (SN2703)
..... Een klein kindje, een groot wonder (BK1037)

Voor kinderw
oor
d dienst
kinderwoor
oord
Met kinderen het woord vieren jaar A
Belangrijk en onmisbaar handboek voor
de kinderwoorddienst en gezinsviering.
Uitgebreide uitleg van ieder zondagsevangelie met allerlei praktische en
creatieve suggesties voor de uitwerking
ervan. HZ004 / • 23,50

Supplement bij A
In boek A staan niet overal spiegelverhalen bij, deze aanvulling vindt u
in dit supplement. Bovendien nog
als extra de uitwerking van feesten
zoals H.Wiilibrord e.d. die wel eens
op zondag vallen. Bij die feesten zijn
in het supplement ook
Doordenkertjes opgenomen voor de
verwerking. HZ007 / • 9,50
Combinatiemap A1 voor Adventen Kersttijd
Verzamelmap met originelen van
12 knutselwerkjes en 9 Doordenkertjes (=puzzelbladen) bij de
evangelies van de zondagen van
de Advent- en Kersttijd (jaar A,
tot en met de Doop van de Heer).
KW301 / •15,-
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In de Advent:

Bestellen bijvoorkeur via de website of met deze bestelkaart.
Naam:

Doe-boekjes ‘Op weg naar Kerstmis’
Frisse, full-colour boekjes die wekelijks het evangelie van de
zondag uitwerken met knutsel- en doe-opdrachtjes erbij. Vooral
geschikt om kinderen thuis na de zondag verder te laten werken
met het evangelie.
Op weg naar de ster
Een verre reis
5-8 jaar (SN2702)
9-12 jaar (SN2703)

...........................................................................................

Adres: ...........................................................................................
Postcode & Plaats: ........................................................................
Tel.nr.: ...........................................................................................
E-mail: ...........................................................................................
Admin.nr. (zie acceptgiro): ............................................................
Stuur deze bestelkaart in een gefrankeerde envelop naar:
Boek- & Infowinkel Samuel
Spoorlaan 126
5061 HD Oisterwijk

• 2,50
• 2,50

Voor kerstmis:
Een klein kindje, een groot wonder
Een klein en mooi geïllustreerd
(zak)prentenboekje met de verhalen
rond Jezus’geboorte vanaf het moment
dat de engel bij Zacharias kwam.
BK1037 / •2,99 (3-9 jaar)

Kijk voor meer boeken, films, CD’s, werkjes, kerststickers e.d.
en de nieuwe rubriek ‘Komende zondag’ op:

WWW
.STICHTINGSAMUEL.NL
WWW.STICHTINGSAMUEL.NL
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