VORMSEL cadeaus
Groot Nieuws Bijbel
Een speciale jongeren uitvoering van de Bijbel in
hedendaags Nederlands.
Mooi cadeau om de
vormeling te stimuleren dagelijks in Gods Woord te
lezen. BL1033 / •14,50
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Tegel
Durf jezelf te blijven
DM105

•6,50
Boek- & InfowinkelSAMUEL
Spoorlaan 126
5061 HD Oisterwijk
geopend maandag en donderdag
van 10.00-17.30,
dinsdag van 13.30 - 17.30 uur
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
dagelijks bellen van 10 - 13 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

•4,95

Online met God
voor tieners
Ook God is online en wil
aan elke tiener iedere dag
in een persoonlijk berichtje iets vertellen: Mijn
kind...van je Vader.
BL2030 / •11,95

• 11,95

Getemde tijger

door Tony Anthony
Een voordelige pocket editie van een
veel verkocht boek met een spectaculair en spannend verhaal. Tony schrijft
vrijmoedig over de keiharde wereld van
de kungfu en over zijn nederlagen en
valkuilen als christen en. Hij erkent dat
hij vast zat in de greep van deze oosterse vechtsport en dat hij door Gods
kracht daaruit is bevrijd. Zijn verhaal
maakt duidelijk dat voor God een leven nooit te hopeloos is. BL3561 / •4,95
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PASEN
2008
ook voor jou
die verminkte handen

ook voor jou
dat snakken naar adem
ook voor jou
die brekende ogen
ook voor jou
het hoofd gebogen
het was een dood
die Hij sterven wou
aan een kruishout
moederziel alleen
vaderziel verlaten
voor jou
voor jou

Kinderwoorddienst en gezinsviering
Heeft u voor de Goede Week en
Pasen al de set Bijbelvertelposters (VM070)? En de
Combinatiemappen met knutselwerkjes en puzzelbladen (KW302/ KW303)? Op de site staan ook uitgewerkte vieringen voor Palmzondag en Pasen!

Samuel gebedskring
In deze Veertigdagentijd worden wij nog extra uitgenodigd ons toe te leggen op het gebed. De gebedsintentie voor de komende tijd is: “Heer, dank U dat U
hebt willen sterven op het kruis voor mij en voor ons
allemaal. Help ons dit grote mysterie van Liefde te
kunnen delen met onze jeugd. Begeleid alle kinderen
op weg naar hun Eerste H.Communie en hun
H.Vormsel. Dat ze zich door Jezus laten aanraken.”
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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ook voor jou
(uit de gedichtenbundel:
‘Hij kent jou’ van Theo Coenraads)

Hij is onze vrede...”
(Ef. 2: 14)
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In deze voorbereidingstijd op weg naar Pasen werden wij getroffen door het gedicht
dat op de voorzijde staat afgedrukt.
Wij wensen u toe dat u deze intense Liefde in de tijd rond Pasen dieper zult beleven.
Zalig Pasen!
Pastoor J. de Bruin, Yvonne Koopman, Ies Molenschot, Carolijn & Joris van Voorst

Mijn eerste Bijbel
Een erg mooi bijbeltje met gouden rand en gouden lint. Bij
ieder verhaal verschillende prachtige illustraties en een eenvoudige levendige vertelstijl. BL1020 / •7,99

De deur is open!

Mijn eerste gebeden

Met flapjes om open te maken
Dit kleurrijke, stevige kartonboek met luikjes neemt de kinderen
mee op reis door het Paasverhaal. Een ideaal boek voor kinderen vanaf 2 jaar. BP1009 / •9,95

•9,95

Een vrolijk geïllustreerde bundel (met zilver lint)met traditionele
gebeden en eigentijdse gebedjes uit de leefwereld van kinderen; over de prachtige wereld, de dieren, het eten, mijn familie.
BL3037 / •4,99

•4,99

Opa Knoest vertelt het paasverhaal
Renske en Ricky komen graag eieren kleuren bij opa. Dan
vertelt opa hen een mooi verhaal... Een heel toegankelijk en
laagdrempelig boek om op school, bij de crèche en thuis het
paasverhaal aan jonge kinderen te vertellen. (3-7 jaar)
BP1012 / 8,95

•4,95

Een sticker- en doeboek met het verhaal van
Jezus de Goede Herder. SB108/ •5,95

Houten kruisje
met gebedje: Wilt U bij mij zijn als ik opsta...
DM106/ •5,95
Voor meer kruisjes, communiekaarsen en felicitatiekaarten etc.
zie www.stichtingsamuel.nl

•5,95

Dit mooi geïllustreerde boekje helpt kinderen te
begrijpen wat er met Jezus gebeurde vanaf Palmzondag tot en met Pasen. Korte teksten voor 4-8
jarigen BP1010/ •5,95

Mijn eigen doe-boek over PASEN

•7,50

•5,95

Een boeiende (voor)leespocket met 23 korte, pakkende verhalen over de laatste week van
Jezus’leven en zijn verrijzenis. Geschreven door de
verhalenverteller Bob Hartman.
BP1014 / • 8,95
5
•8,9
Kijk ook op www.stichtingsamuel.nl naar de Paas CD’s ‘Weet je dat de lente komt’ (MU750)
en ‘De steen is weg’ (MU500), de CD rom met boekje voor de kruiswegviering van
Goede Vrijdag (BP1003) en nog meer boeken e.d. rond Pasen

P A S E N

•5,95

M U L T I m e d i a
CD Meer is meer

Een uitnodigend doe- en leesboek met 15 verhalen
vanaf Palmzondag tot en met Pasen en bij ieder verhaal staan verschillende originele en creatieve zoekopdrachten, puzzels e.d. (v.a. 7 jaar) BP1018 / •5,95

Verhalen rond Pasen

Keesje Lieveheersbeestje
Een klein ontroerend cadeauboek over een lieveheersbeestje dat op zoek gaat naar God én naar zijn stippen.
BL6541 / •4,95

Waar is het schaap?

•8,95

Mijn eerste boekje over Pasen

•5,95

•7,99

20 frisse liedjes van Marcel en Lydia Zimmer. MU 603 / •7,50

DVD The Miraclemaker

•6,99

Boeiende 3D poppenanimatie over Jezus’ leven door de ogen
van een kind. VM078 / •12,95 (NL. gesproken, 90 min.)

DVD Resurrection

•12,95

Gebaseerd op een verhaal van Max Lucado over twee soldaten die betrokken waren bij de kruisdood van Jezus. Eén van hen gaat op zoek •19,99
naar de waarheid over het lege graf.
VM106 / •6,99 (NL. ondertiteld, 50 min./ v.a. 16 jr.)

DVD The Passion of the Christ
Indrukwekkend, aangrijpend, aan te bevelen...
VM082 / •19,99 (NL. ondertiteld, 126 min./ v.a. 16 jr.)
Zie ook de filmgids met uitleg (BL6539)

2 0 0 8

VORMSEL cadeaus
Groot Nieuws Bijbel
Een speciale jongeren uitvoering van de Bijbel in
hedendaags Nederlands.
Mooi cadeau om de
vormeling te stimuleren dagelijks in Gods Woord te
lezen. BL1033 / •14,50
0
5
•14,

Tegel
Durf jezelf te blijven
DM105

•6,50
Boek- & InfowinkelSAMUEL
Spoorlaan 126
5061 HD Oisterwijk
geopend maandag en donderdag
van 10.00-17.30,
dinsdag van 13.30 - 17.30 uur
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
dagelijks bellen van 10 - 13 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

•4,95

Online met God
voor tieners
Ook God is online en wil
aan elke tiener iedere dag
in een persoonlijk berichtje iets vertellen: Mijn
kind...van je Vader.
BL2030 / •11,95

• 11,95

Getemde tijger

door Tony Anthony
Een voordelige pocket editie van een
veel verkocht boek met een spectaculair en spannend verhaal. Tony schrijft
vrijmoedig over de keiharde wereld van
de kungfu en over zijn nederlagen en
valkuilen als christen en. Hij erkent dat
hij vast zat in de greep van deze oosterse vechtsport en dat hij door Gods
kracht daaruit is bevrijd. Zijn verhaal
maakt duidelijk dat voor God een leven nooit te hopeloos is. BL3561 / •4,95

S
A
M
U
E
L

PASEN
2008
ook voor jou
die verminkte handen

ook voor jou
dat snakken naar adem
ook voor jou
die brekende ogen
ook voor jou
het hoofd gebogen
het was een dood
die Hij sterven wou
aan een kruishout
moederziel alleen
vaderziel verlaten
voor jou
voor jou

Kinderwoorddienst en gezinsviering
Heeft u voor de Goede Week en
Pasen al de set Bijbelvertelposters (VM070)? En de
Combinatiemappen met knutselwerkjes en puzzelbladen (KW302/ KW303)? Op de site staan ook uitgewerkte vieringen voor Palmzondag en Pasen!

Samuel gebedskring
In deze Veertigdagentijd worden wij nog extra uitgenodigd ons toe te leggen op het gebed. De gebedsintentie voor de komende tijd is: “Heer, dank U dat U
hebt willen sterven op het kruis voor mij en voor ons
allemaal. Help ons dit grote mysterie van Liefde te
kunnen delen met onze jeugd. Begeleid alle kinderen
op weg naar hun Eerste H.Communie en hun
H.Vormsel. Dat ze zich door Jezus laten aanraken.”
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.

N
I
E
U
W
S

ook voor jou
(uit de gedichtenbundel:
‘Hij kent jou’ van Theo Coenraads)

Hij is onze vrede...”
(Ef. 2: 14)

8
s,
00
ter s,
s
t2 )
e
r
i
aa ar pr der
- m er ja ers, tou ,
d o en
.2 p
nr t 5x voe , gro iss ers,
g
an ijn op en sm eid
rg sch ers, rar ezin nstl ers.
a
e
r
e ja
ve ud , l , g ie rk
22 ( r o ten ers dd we

o e d or d
Vo tech blei rwo eug
ca clu nde lle j
ki a

