
Stichting Samuel 
 
1a Algemeen (wie je bent) 
 
Naam organisatie Stichting Kinder- en Jeugdwerk SAMUEL 

Spoorlaan 126 
5061 HD Oisterwijk 

Jaar van oprichting 1987 
Doelstelling / missie • 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. 

 
Zelfstandig / onderdeel van Zelfstandig 
Goedkeuring RKkerk alleen mondeling in persoonlijke contacten met verschillende 

bisschoppen 
Internetsite www.stichtingsamuel.nl 
Contactpersoon Ies Molenschot / C. van Voorst tot Voorst  
E mail adres info@stichtingsamuel.nl 
Stichting / bedrijf KvK Stichting 
 
1b Locaties in het land (waar je bent) 
 
Plaats Soort bijeenkomst Frequentie Contactpersoon  

(naam, telefoon, email) 
door het hele 
land 

Regio dag voor kinderwerkers 2x per jaar een 
zaterdag 

Samuel, wordt via 
nieuwsbrief en site 
bekend gemaakt 

door het hele 
land 

Toerustingcursus voor 
kinderwerkers 

2x per jaar een 
geheel van 6 
avonden 

Samuel, wordt via 
nieuwsbrief en site 
bekend gemaakt 

Oisterwijk Boek- en Infowinkel Samuel nu 2x per week 
open, in 
toekomst 
hopelijk vaker 

Ies Molenschot, tel. 013 
5285981 

 
1c Activiteiten en jaarplanning (wat je doet en wanneer) 
 
 
Datum (in 2008) Activiteit / initiatief Doel Doelgroep 

(voor wie) 
start 29-01 Toerustingcursus voor ouders en 

kinderwerkers 
vorming van mensen die 
actief zijn in de 
geloofsopvoeding thuis en 
in de parochie 

kinderwerkers 
parochies en 
ouders 

23-02 Bisdomdag Roermond voor mensen vormen, met kinderwerkers 



vrijwilligers kinderwerk, 
inhoudelijk verzorgd door 
Samuel 

elkaar in contact brengen, 
materialen laten zien 

parochies en 
ouders 

5x per jaar Samuel nieuwsbrief naar alle 
parochies en een heleboel 
particulieren 

activiteiten en materialen 
onder de aandacht 
brengen 

ouders, 
priesters, 
kinderwerkers 
etc. 

 
1d Zoek en vind (je aanbod en materiaal) 
 
Ons aanbod / materiaal Thema/zoekwoord Bij wie te verkrijgen 

(naam, telefoon, email) 
(kinder)bijbels, gebedenboeken, missaals, 
heiligenlevens voor kinderen, materialen voor 
kinderwoorddienst, gezinsviering, voorbereiding 
H.Doopsel, 1e H.Communie  en H.Vormsel, 
kindercatechese en kindermuziek 

geloofsopvoeding 
kindercatechese 
liturgie met kinderen
voorbereiding op de 
sacramenten 

www.stichtingsamuel.nl 
en Boek- en Infowinkel 
Samuel, Spoorlaan 126, 
5061 HD Oisterwijk, tel. 
013 5285981 

hulp bij geloofsopvoeding (lezing/cursus/ advies) geloofsopvoeding  
Knutselwerkjes  www.stichtingsamuel.nl
 
 


