
VERWERKING
Nodig:
 - werkblad Hemelvaart
 - kleurpotloden 

Werkwijze:
1. Volg de weg van de discipelen.
2. Kleur de plaat verder in.

Hemelvaart

BIJBEL
Lukas 24, Handelingen 1 

Kijk en Luister
Deel 1, pagina 200

IN HET KORT
In deze periode is het niet mogelijk om als gemeente bij elkaar te komen en 
wordt er geen crèche voor de jongste kinderen georganiseerd. Gezinnen met 
kinderen maken in huis de kerkdienst mee. Graag laten we u in de thuissituatie 
alvast kennismaken met een onderdeel van de nieuwe crèchemethode. De 
crècheperiode biedt veel kansen om ook de jongste kinderen van de gemeente 
Bijbelse geschiedenissen en fundamentele Bijbelse waarheden door te geven. 
Met deze methode willen we jonge kinderen (vanaf 3 jaar) leren over de grootheid 
van God door middel van de geschiedenissen uit de Bijbel. De methode biedt 
een kort en krachtig programma aan bij verhalen uit de drie Kijk en Luisterdelen, 
geschreven door Laura Zwoferink. Denk hierbij aan een interactieve inleiding met 
een brug naar het Bijbelverhaal, vragen om over het Bijbelverhaal na te praten, 
suggesties voor een Psalmvers of lied en een eenvoudige creatieve verwerking. 
De crèchemethode biedt een cyclus van twee jaar aan. Een prachtig en praktisch 
hulpmiddel om kinderen tijdens de crècheperiode te leren wie God is en ook 
in hun leven wil zijn. In deze download laten we u alvast kennismaken met het 
onderdeel ‘aan de slag’ uit de nieuwe crèchemethode. We delen de creatieve 
verwerking bij drie verhalen uit de Kijk en Luisterserie.

Hemelvaart en Pinksteren

Feestdagen in het gezin

Preview Crèchemethode Evangeliestek



BIJBEL
Handelingen 2 

Kijk en Luister
Deel 1, pagina 203

BIJBEL
Handelingen 8

Kijk en Luister 
Deel 2, pagina 174

VERWERKING
Nodig:
 - werkblad Pinksteren 1
 - kleurpotloden
 - schaar en lijmstift
 - optioneel: crêpepapier in rood 

en oranje

Werkwijze:
1. Knip de vlammen uit en lijm 

ze boven de hoofden van de 
discipelen.

2. Kleur alles mooi in.
3. Optioneel: beplak de vlammen 

met propjes crêpepapier.

VERWERKING
Nodig: 
 - werkblad Pinksteren 2
 - kleurpotloden
 - lijmstift
 - strookje (gekleurd) papier 
 - twee coctailprikkers

Werkwijze:
1. Maak van het strookje papier 

en de twee cocktailprikkers een 
boekrol.

2. Lijm deze op de getekende 
boekrol.

3. Kleur de plaat verder in.

Pinksteren 1

Pinksteren 2

Preview Crèchemethode Evangeliestek



HemelvaartPreview Crèchemethode Evangeliestek - Werkblad



Pinksteren 1Preview Crèchemethode Evangeliestek - Werkblad



Pinksteren 1

Pinksteren 2Preview Crèchemethode Evangeliestek - Werkblad


