NIVEAU
Hoi GELIEFD kind,
Jullie hebben vandaag tijdens de kinderendienst gehoord en gezongen over
Gods liefde. We hopen dat je Gods liefde hebt ervaren. De liefde die God jou
geeft, mag jij doorgeven aan andere mensen. Dit gaan we vandaag doen
door post te sturen.
Weet jij aan wie je post wilt sturen? Denk aan zieke mensen, eenzame
mensen of kinderen die jarig zijn. Je zult nu misschien wel je vriendjes en
vriendinnetjes missen, hen kun je natuurlijk ook post sturen!
Veel plezier, maak er wat moois van. Je gaat mensen heel blij maken!
Je vindt hieronder 3 opdrachten om op de post te doen:

Bronnen:
Gelovenisleuk.nl
Opkijken.nl
Kleurversjes.nl
Bijbelverhalen.nl
Bijbelidee.nl
Nukleuren.nl

Mozaiek Kids

verwerking 1
Hartje vouwen van rietjes
1.
2.
3.
4.

Pak 1 stevig A4 papier (kies zelf welke kleur).
Vouw het papier dubbel, knip het papier op de vouw
Vouw het papier weer dubbel, nu heb je een kaart.
Je nodig 2 rietjes. Je gaat een hart maken met rietjes.

Zie hiervoor YouTube: https://youtu.be/K-lkaAMEIDY
5.
6.
7.

Plak het hartje op de voorkant van de kaart.
Je kunt nog meer hartjes maken en deze op de kaart plakken.
Schrijf wat liefs in de kaart en KLAAR!

Hartje vouwen van papier
1.
Pak 1 stevig A4 papier (kies zelf welke kleur).
2.
Vouw het papier dubbel, knip het papier op de vouw
3.
Vouw het papier weer dubbel, nu heb je een kaart.
4.
Je hebt 1 vouwblaadje nodig. Je gaat een hart van een vouwblaadje maken.
Zie hiervoor YouTube: https://youtu.be/Hqz04aF92Jw
5.
6.
7.

Plak het hartje op de voorkant van de kaart.
Je kunt nog meer hartjes maken en deze op de kaart plakken.
Schrijf wat liefs in de kaart en KLAAR!
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verwerking 2
Kleurplaat: hart
Hieronder vind je een kleurplaat. Print de kleurplaat uit en kleuren maar… Tip je kunt het
hart uitknippen en ook weer op een kaart plakken, net als hierboven

Wie op hem vertrouwen,
omringt hij met liefde.
Psalm 32:10
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