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Beste ouder,

Bijbelapp voor kids

Onverwachts met je kind(eren) 24 uur per dag in één huis.

KLIK HIER

De maatregelen rondom het Coronavirus hebben impact op ons
normale leven. Om jou wat te ontlasten willen we de komende
periode regelmatig een nieuwsbrief uitbrengen. In de nieuwsbrief
vind je niet alleen leuke opdrachten die je samen met je kinderen
kunt doen, maar ook linkjes naar nuttige christelijke apps en sites.
We wensen jullie veel plezier samen toe! Zorg goed voor elkaar!
Gods zegen!

Voorleesbijbel
KLIK HIER
Servicecentrum
KLIK HIER

Bijbelapp voor kids
Met behulp van interactieve avonturen verkennen de kinderen de prachtige
verhalen uit de Bijbel. De Bijbel-app voor kinderen heeft mooie kleurvolle
afbeeldingen, staat bomvol animaties die activeren bij aanraking van het
scherm. Het biedt leuke feiten en activiteiten. En het is volledig in het
Nederlands.

Creatief Kinderwerk
KLIK HIER

Voorproefje voorleesbijbel
Veel ouders hebben onze eigen Voorleesbijbel die begin dit jaar is uitgekomen
aangeschaft. Dat komt nu goed uit.
Mocht je de Voorleesbijbel nog niet hebben gekocht, dan kun je in ieder geval
via het Voorproefje van de Voorleesbijbel samen met je kinderen alvast van
een paar verhalen genieten.
De Voorleesbijbel is aan te schaffen via ons Service Centrum. Bestellingen
worden verstuurd als het landelijk kantoor weer open is.

Creatief kinderwerk
Een site bomvol creatieve ideeën om samen met de kinderen te doen.
Daarnaast biedt deze site vanaf maandag elke ‘schooldag’ een interactief
Bijbelverhaal speciaal voor kinderen.

Kijk op de
volgende
pagina
voor leuke
opdrachten!
-->

Samen aan de slag
Opdracht 1
Scholen zijn gesloten.
In de supermarkten gebeurt ook van alles.
Bekijk deze YouTube video.
Laat de kinderen alle toiletrollen in huis tellen.
Bespreek:
- Wat vinden jullie van ‘hamsteren’?
- Hoe lang kunnen we vooruit met het toiletpapier?
Laat de kinderen opletten wat er staat over ‘eten’.

Lees Matteüs 6:8b-13
Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben.
Leg uit dat hamsteren te maken heeft met: ikke, ikke,
ikke.
Jezus zegt niet: ‘Geef mij vandaag eten voor heel veel
weken.’
Het gaat om ‘ons’, eten voor iedereen.
Op welke momenten denk jij meer aan jezelf dan aan
anderen?
Bid met elkaar.
Lees daarna nog eens Matteüs 6:8b.
Helpen deze woorden in deze bijzondere tijd?

Opdracht 2
Iedereen reageert anders op het coronavirus.
De een maakt een grapje, de ander vindt het eng.
Veel mensen bemoedigen anderen.
Ze klappen voor dokters en verplegers.
De kerken laten hun klokken luiden als teken van
troost en hoop.
Burgemeester Aboutaleb vraagt kinderen om in
de tijd dat ze thuiszitten een kaartje te sturen naar
familieleden.

Lees: Lucas 6:36

Bedenk als gezin wie jullie kunnen bemoedigen.
Door het sturen van tekening of kaartje.
Heel veel kwetsbare ouderen zitten nu dagen alleen.
Ze hebben geen contact via de app.
En bellen werkt vaak niet, gezien hun doofheid.

Tip: Denk aan één van je buren of je gemeenteleden.
Ook zonder adres kun je een kaartje door de brievenbus
gooien bijvoorbeeld bij een verzorgingshuis.

