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Ouders: 
les 10 • bijlage 4

Beste ouders/verzorgers,

Wij nodigen je uit om met je kind het thema elkaar helpen van deze zondag 
de komende week verder uit te werken.

Hallo! Wat was het zondag gezellig samen met jou. 

We hebben een verhaal gehoord over de eerste kerk. 

We hebben geleerd dat God het fijn vindt als we elkaar helpen!

• Lees met je kind het verhaal over de eerste gemeente uit 
 Handelingen 2:42-47 nog eens uit een kinderbijbel. 

• Praat met je kind hoe in de eerste kerk de mensen elkaar hielpen. 
 Hoe helpen jullie elkaar in de kerk?

• Bekijk met je kind de plaatjes van het werkblad dat het heeft meegekregen. 
 Hoe help je kinderen die het moeilijk hebben? Een kind dat alleen is? 
 Een oude oma? 

• Kijk naar de tekening op de achterkant van het werkblad. Wie heeft 
 jouw kind getekend? Hoe wil je kind hem of haar helpen? 
 Bespreek hoe je het plan kunt uitvoeren.

• Herhaal deze week een paar keer de thematekst met de gebaren: God wil (wijs  
 omhoog) dat wij elkaar (wijs om je heen) helpen (sla je handen samen).

• Bid samen met je kind en bedank God voor de gemeente waar jullie 
 naartoe gaan. Bid dat je als gezin mensen uit de kerk kunt helpen.

Gods zegen,
namens het kinderwerkteam 

� Read the story of the first church from a
children’s Bible, such as The Beginner’s
Bible (Acts 2:42-47).

� Tell your child that people in the first
church helped others.

� Look at the people collage your child
brought home. Discuss with your child
ways he or she can help others.

Child sitting alone. (Be his friend, play
with him, pray for him, invite him to
church, sit by him.)

Grandma watering flowers. (Pray for
her, visit her, help her with the flowers.)

Brother and sister whose father lost
his job. (Give them food, share money.)

� Look at the back of your child’s paper,
where the children had a chance to draw
someone they can help. Ask who your
child drew and how your child would
like to help that person.

� Together, repeat the truth of the day
with the motions your child learned.
God (point up) wants us to help (hold
out hands) others (point to others).

� Pray together with your child and thank
God for our church. Ask Him to help
your child help others.

Family Activity: 
Helping Others

Hey, friend!
Today we learned
about the first church.
One reason God gave
us the church is so we
can help others. God
wants us to help others
at church! Enjoy the
fun activity below.
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