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Ouders: 
les 3 • bijlage 4

Beste ouders en verzorgers,

Blij om te geven

We gaan werken aan twee projecten waar we graag iets over willen vertellen.

1. Het eerste project is: sparen voor een goed doel. 

 Vandaag hebben de kinderen het verhaal gehoord over de arme weduwe, 

 die al haar geld aan God gaf. We hebben geleerd dat al het goede van God 

 komt, en dat Hij wil dat we met een blij en dankbaar hart iets aan anderen 

 geven. 

 Om de kinderen te leren geven, gaan we geld sparen voor ____________.

 Hoe doen we dat? De kinderen hebben allemaal een envelop met klus-

 kaartjes meegekregen. Ze hebben ze zelf gemaakt. Ze hebben klusjes 

 bedacht met de prijs die ze ervoor willen vragen. Er is hun verteld dat ze 

 de kluskaartjes kunnen geven aan mensen die bij hen in de buurt wonen. 

 Ze bieden aan om het klusje te doen dat op het kaartje vermeld staat voor 

 de prijs die erbij staat. Als uw kind aan dit project mag meedoen, help en 

 bemoedig het dan om hiermee aan de slag te gaan. Het verdiende geld kan 

 in de envelop bewaard worden.

 De envelop kan op __________ ingeleverd worden.

2. Bij het tweede project gaat het om het dienen van anderen. Over twee 

 weken horen de kinderen het verhaal van Jezus die tijdens het laatste 

 avondmaal de voeten van zijn discipelen waste. Ze leren dat Jezus nederig 

 was en anderen diende. Hij wil dat wij dat ook doen. Om dit te leren, gaan 

 wij de mensen hier in de kerk dienen. Onder leiding van hun groepsleider 

 gaan de kinderen in groepjes aan het werk. Ze gaan bijvoorbeeld afval 

 opruimen, de tafels schoonmaken, ramen lappen en kastjes opruimen. 

 Er worden geen chemische schoonmaakmiddelen gebruikt of middelen 

 die niet uit kun kleren gewassen kunnen worden. Neem contact met de 

 groepsleider van uw kind op als u vragen hebt over deze projecten.

• Deze week kunt u met uw kind het verhaal van de arme weduwe 

 uit Marcus 12:41-44 nog eens nalezen uit een kinderbijbel.

• Stimuleer en moedig uw kind aan om klusjes te doen.

• Zet de sleutelverstekst op een kaartje bij de envelop waarin het klusjesgeld 

 wordt verzameld. De tekst is: ‘Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten 

 heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.’ 

 2 Korintiërs 9:7

Gods zegen en vriendelijke groeten,

namens het kinderteam


