Neem de kinderen mee op weg naar het Paasfeest…
5-8 jarigen Op weg naar Pasen 2008
9-12 jarigen Op weg naar Pasen 2008
Er zijn weer geheel nieuwe, full-colour doe-boekjes met een
korte vertelling van het zondagsevangelie (in stripvorm),
een bijbehorend gebedje en knutselopdrachten om actief
na de zondag nog bezig te zijn met het evangelie en de
dagelijkse toepassing in de praktijk. Het thema voor de jongere kinderen is:
Op weg naar het leven! en voor de oudere kinderen: de boom van het Leven.
De boekjes zijn zeer geschikt om aan het begin van de Veertigdagentijd bij de club of kinderwoorddienst aan kinderen mee naar huis te geven.
SN2801: 5-8 jr. Op weg naar Pasen / SN2802 9-12 jr. Op weg naar Pasen (• 2,50 per stuk)
Combinatiemappen met knutselwerkjes en puzzelbladen
Verzamelmappen met de originelen van ongeveer 10 knutselwerkjes en Doordenkertjes (puzzelbladen) die speciaal zijn samengestld bij het evangelie van de zondag. De knutselwerkjes kunnen
voor de jongere kinderen gebruikt worden en de Doordenkertjes voor de oudere kinderen. Ideaal
voor de kinderwoorddienst om zo voor deze hele periode alles bij elkaar te hebben en naar eigen
behoefte te kopieren.
Combinatiemap A2 Veertigdagentijd t/m Pasen
Boek- & Infowinkel SAMUEL (bestelnr.KW302)
Spoorlaan 126
Combinatiemap A3 Paastijd t/m
5061 HD Oisterwijk
Sacramentszondag (bestelnr.KW303)
geopend maandag en donderdag
Prijs: • 15,- per map
van 10.00-17.30 uur,
dinsdag van 13.30-17.30 uur
Houdt u er rekening mee dat Samuel tijdens de carnavalsen op afspraak
vakantie gesloten is? (4-8 februari)
fax (013) 52 86 633
www.stichtingsamuel.nl
e-mail: info@stichtingsamuel.nl
Samuel gebedskring
Laten we toch niet vergeten dat het fundament van al
ons werk het gebed is. Wanneer de Heer het huis niet
bouwt, zwoegen wij tevergeefs. De gebedsintentie voor
de komende tijd is: “Heer God, help ons om deze
Voor een gesprek, advies, vragen
Veertigdagentijd ons hart meer en meer op U te richof bestellingen kunt u ons
ten. Geef ons creativiteit en inspiratie opdat wij kindeiedere ochtend bellen
ren en tieners kunnen uitnodigen hun harten te openen
van 10.00-13.00 uur:
voor de liefde die U hen wilt geven.”
ma-do:
(013) 52 85 981
di-wo-vr:
WWW.STICHTINGSAMUEL.NL
(073) 657 65 30
Met o.a. een aparte rubriek met informatie, materialen,
vieringen en tips voor de Veertigdagentijd en de Paastijd.
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 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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23 februari 2008
Roermond

Jezus is de Goede Herder. Zijn wij dat ook?

“Ik ben de goede herder.
De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen...
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.”
(Johannes 10, 11. 14)
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Samuel dag: voor alle vrijwilligers die actief zijn met kinderen
Zaterdag 23 februari, Roermond
Beste Samuel lezers,
Samuel flyer
De tijd vliegt! De Veertigdagentijd staat alweer voor de deur. We mogen de kinderen en onsBij
deze nieuwsbrief vindt u een
zelf gaan voorbereiden op het grootste feest in het jaar: Pasen, de Verrijzenis van Jezus ChrisSamuel
algemene
informatie flyer over Samuel.
toerustingcursus
tus. In deze nieuwsbrief vindt u een aantal materialen die u daarbij kunt gebruiken. Op onze
Dit
kunt
u
aan ouders doorgeven en/of
Den Bosch?
website vindt u nog veel meer informatie, vieringen en tips voor thuis, de kinderwoorddienst,
achter in uw kerk leggen.
Bij
voldoende
inschrijvingen
zal
er
club e.d., bijvoorbeeld hoe u op weg naar Pasen met de kinderen aan de hand van de evangeU kunt ze gratis nabestellen.
op dinsdag 12 februari a.s. een
liën een Dooptafel kunt opbouwen.
toerustingcursus voor ouders en
Leuk nieuws: Het bisdom Roermond organiseert een dag voor alle vrijwilligers die actief zijn
kinderwerkers starten in Den Bosch.
in het kinderwerk in de parochies. Samuel is gevraagd om deze dag inhoudelijk te verzorgen. Voor informatie, data en inschrijving
zie www.stichtingsamuel.nl /
U bent daar natuurlijk ook van harte welkom, ook als u niet in het bisdom woont. U vindt
Samuel cursus
hierna het programma en de verschillende keuzegroepen. Wij vragen u om u via onze website
In de keuzegroepen vertelt een ervaren kinderwerker in het
kort iets over het onderwerp en krijgt u zelf ook uitgebreid de tijd
op te geven en ook uw voorkeur voor de keuzegroepen aan te geven (bij te weinig animo kan
om samen van gedachten te wisselen.
een keuzegroep komen te vervallen) Wij wensen u een mooie voorbereidingstijd op Pasen toe!
Vriendelijke groeten,
1. Versier zelf uw eigen paaskaars.
Pastoor J. de Bruin, Yvonne Koopman, Ies Molenschot, Carolijn & Joris van Voorst
U krijgt wat uitleg over de betekenis van de paaskaars en de symbolen erop. Dan mag u er zelf één gaan versieren voor thuis of bij
uw kinderwerk.

Keuzegroepen

Inschrijving

Programma

Swalmerstraat 100, Roermond
10.00 Ontvangst met koffie/thee en Limburgs lekkers
10.30 Opening van de dag
Getuigenis over het thema
Presentatie materialen o.a. voor Goede Week
en Pasen
11.30 Met koffie naar 1e ronde keuzegroepen
12.30 Middaggebed in kapel
Soep en broodjes
Boekentafel bekijken/inkopen doen/ andere kinderwerkers ontmoeten
13.45 2e ronde keuzegroepen
14.30 Gezamenlijke afsluiting van de dag

Aangezien u soep en broodjes aangeboden krijgt
door het bisdom en Samuel ook goed voorbereid wil
zijn, is het echt noodzakelijk om u op tijd op te geven,
uiterlijk 17 februari a.s. Voor kinderen is er helaas geen
opvang. Tieners en jongeren die actief zijn in de
parochie, zijn van harte welkom om deze dag
mee te maken.
Graag opgeven via onze website
www.stichtingsamuel.nl, zie Thema menu
Samuel dag Roermond / Opgaveformulier

Materialen

Komende zondag
Op onze website vindt u iedere
maandag onder het thema menu
‘Komende zondag’ een praktische aanvulling op de uitleg van het evangelie,
een vertel-/kleurplaat en een knutselwerkje
en/of puzzelblad voor die zondag.
Alles kunt u voor eigen gebruik
direct uitprinten.

Met kinderen het Woord vieren voor jaar A en Supplement jaar A
Combinatiemap A3 met werkjes en puzzelbladen voor Paastijd
Paasmaterialen
Kinder doe-boekjes ‘Op weg naar Pasen’ (5-8jr. en 9-12 jaar)
Kruiswegviering voor gezinnen met kinderen voor Goede Vrijdag
Nieuw Communieproject Gods Grootste Geschenk
Communiecadeautjes, Vormselmaterialen
Uitgebreide boekentafel met (kinder)bijbels, jeugdboeken, muziek en
cadeautjes, tienermaterialen
DVD’s (te koop en te leen)
Uitverkoop van boeken (25-50 % korting)

2. Handvaten om in de parochie een kinderclub op te starten.
U zou wel een kinder(catechese)club willen opstarten maar u weet
niet hoe? Samuel zal een aantal praktische tips geven hoe en wanneer je kunt beginnen, welke kant en klare materialen er beschikbaar
zijn en hoe je de clubtijd zou kunnen indelen.
3. Kinderwerk: waarom doe ik het en waarom is het belangrijk
voor een gelukkige toekomst van onze kinderen?
Soms rol je als vanzelf door je eigen kind in de kinderwoorddienst
of communievoorbereiding. Het is intensief en tijdrovend vrijwilligerswerk. Beseffen we wel hoe ontzettend belangrijk het is? Kan
het ons ook voldoening en dankbaarheid geven.
4. Tienerkwartier als brug tussen Vormsel en tienerclub.
Voor kinderen is er in veel parochies kinderwoorddienst. Als
vormeling wordt er van je verwacht zo langzamerhand mee te
gaan doen in de ‘grote kerk’. Maar juist na hun Vormsel haken
veel tieners af omdat ze de aansluiting missen. De laatste tijd zijn
een aantal mensen begonnen om tieners tijdens de woorddienst
van de H.Eucharistieviering apart te nemen en op hun niveau over
de lezingen te praten. En dat slaat aan!
5. Hoe kun je als kinderwerker een goede herder zijn voor alle
kinderen, ook de moeilijke en drukke kinderen?
We zeggen het zo vaak: Jezus is de Goede Herder. Maar hoe is ons
herderschap naar de kinderen toe? Hoe gaan wij om met drukke
en bewerkelijke kinderen in de groep?

