Materialen
voor
Kinderwerkers

Gereedschapskist voor kinderwerkers
In deze boeken (deel 1 en 2) vind je allerlei ideeën
en tips voor werkjes, spelletjes, objectlessen en
dergelijke. Het is een hulp bij het voorbereiden van
de Bijbelclub of de Zondagschool.
A4 formaat
Prijs per stuk € 6,00
Prijs per set (deel 1+2 samen) € 10,00

Hoe word ik een kind van God?
Dit kleine boekje leidt jou en een kind a.d.h.v.
Johannes 3:16 op een ontspannen maar ook inhoudelijke manier door een persoonlijk gesprek over
de weg naar behoud.
Prijs per stuk € 1,00

Een kind van God
Dit is een kleine brochure met veel informatie over
de weg naar behoud.
Je kunt dit gebruiken als hulp tijdens een persoonlijk gesprek met iemand die echt interesse heeft
om gered te worden.
De vele Bijbelteksten die erin genoemd staan,
geven een vaste basis bij jouw uitleg van het
Evangelie.
Prijs per stuk € 0,50

Mijn relatie met God
Wil je een kind aanleren en enthousiast maken om
zelf in de Bijbel te lezen, dan is dit kleine boekje
(A6 formaat) zeker een aanwinst!
Per gelezen gedeelte kan het kind invullen wat het
geleerd heeft over God en wat hij/zij ermee kan
doen. Deze vernieuwde uitgave geeft de mogelijkheid voor 30 dagen Bijbellezen.
Prijs per stuk € 0,50

Mijn leesrooster
Dit foldertje kun je gebruiken als hulpmiddel om
de Bijbel door te lezen.
Streep het hoofdstuk door dat je gelezen hebt eenvoudig en effectief!
Gratis

Boekenleggers ‘Bijbelboeken’
Met deze boekenleggers kunnen kinderen op een
handige manier de indeling en de namen van de
Bijbelboeken leren.

•
•

Dubbelzijdig, geplastificeerd
Dubbelgevouwen met magneetje aan de
binnenkant

Prijs per stuk - geplastificeerd € 0,25
Prijs per stuk - met magneetje € 0,25

Bijbelboekenspel
Kinderen kunnen door dit spel op een leuke
manier samen de Bijbelboeken leren.
Let op: dit is een werkpakket. U moet de Bijbelboekkaarten zelf knippen en eventueel lamineren.
Prijs per stuk € 1,00

Strokenverhaal
Dit hulpmiddel helpt je om het verhaal van
“de 4 vrienden en de verlamde man” te vertellen
aan de kinderen.
Er is een blad met beschrijvingen van de
verscheidene figuren bijgevoegd.
Prijs per stuk € 0,25

Happy—sad face
Een leuk attribuut waarmee je de kinderen op een
ontspannen manier kunt vragen hoe het met ze
gaat. Dit is ook heel goed te gebruiken tijdens de
Bijbelles: Hoe voelt de persoon in het verhaal zich?
Per set (1 grote en 6 kleintjes) € 1,00

Boemerang
Met deze boemerang set (van 2) kunnen de
kinderen ontdekken dat wat zij denken te zien niet
altijd klopt met de werkelijkheid.
Optisch bedrog dus.
Te gebruiken om Spreuken 3: 5 en 6 uit te leggen;
niet op eigen inzicht vertrouwen!
Prijs per set van 2 € 0,75

Vergeving van zonden
Met de hulp van deze objectles, kun je uitleggen
aan de kinderen dat zonden vergeven kunnen
worden.
“Zonde” kan bedekt worden door “het kruis” van
Jezus Christus.
Prijs per stuk € 2,00

Voetbalquiz
Te gebruiken voor allerlei quizzen; vooral erg leuk
om met jongens te spelen!
Prijs per stuk € 5,00

Racebaan of renbaan
Voor elke soort quiz te gebruiken. Wie is als eerste
bij de finish? Het speelbord en de figuren zijn gelamineerd; elk speelfiguur zit met plakgum vast.
A3 formaat
Per per stuk € 2,00

Paasletterquiz
Een heel alfabet met alle letters en een vraagteken.
De antwoorden op de vragen beginnen met de letter die gerold is. De paasquiz is toegevoegd. Voor
elke quiz zelf aan te passen met de juiste letters.
Te gebruiken in combinatie met de gebedskubus
(niet inbegrepen!).
Prijs per stuk € 2,50

Gebedskubus
Ideaal om kinderen hardop te leren bidden in de
groep!
Laat een kind de kubus ‘rollen’. Het onderwerp
dat boven komt te liggen, mag voor gebeden of
gedankt worden.
De kubus is van schuimrubber en 15x15 cm.
Prijs per stuk € 7,50

Gebedstasjes
Dit is een goede hulp om kinderen te leren en
motiveren om te bidden in de groep.
Laat de tasjes rondgaan en de kinderen er een
kaartje uitpakken.
Laat hen vervolgens bidden/danken voor dat wat
er op hun kaartje staat.
2 tasjes (gebed en dank) met elk 10 gebed- of
dankonderwerpen
Prijs per set € 5,00

Gebedswiel of Dankwiel
Dit knutselpakket is bedoeld om kinderen te
helpen groeien in hun persoonlijke gebedsleven.
Zij kunnen zelf in de vakjes invullen waar zij voor
willen bidden/danken.
Door aan het wiel te draaien komt het gebed-/
dankpunt naar voren, waar ze in de groep (of
zelf, thuis) voor kunnen bidden.
Prijs per 5 vellen € 1,00

Gebedshand
Als de kinderen dit in elkaar geknutseld hebben,
kunnen ze per handje door een gebed heengaan.
Het helpt hen om zelf een gebedsleven te
ontwikkelen.
Prijs per 5 vellen € 1,00

Woordloos boek groot en klein
•

Een werkpakket (met duidelijke beschrijving
voor de kinderwerker) om een groot woordloos boek te maken.

•

Werkbladen (met beschrijving) van kleine
woordloos boekjes die door de kinderen zelf
te maken zijn.

Woordloos boek groot € 0,50
Woordloos boek klein (set van 4 werkjes) € 0,50

Woordloos boek tasjes
Een creatieve manier om aan de hand van 5
kleuren het hele Evangelie uit te leggen.
In ieder tasje zit ook een object dat de boodschap
ondersteunt.
Prijs (per set van 5 kleuren tasjes) € 5,00

Woordloos boek zak
Met deze zak kan de kinderwerker, door telkens
een volgende laag te laten zien, het hele Evangelie
uitleggen aan de hand van de 5 kleuren.
Prijs per stuk € 5,00

Symbolenboekje ‘Het Evangelie delen’
Aan de hand van symbolen en kleuren kunnen kinderen op een eenvoudige manier het Evangelie uitgelegd krijgen.
Handig is dat de uitleg van de symbolen op de achterkant staat, dus je hoeft niet alles uit het hoofd te
kunnen vertellen!
Prijs per stuk € 1,00

Sleutelhangers
Originele sleutelhangers in verschillende soorten:
•
Woordloosboek (NBG, HSV)
•
Romeinenweg (NBG, HSV)
•
Johannesweg (NBG, HSV)
Elke sleutelhanger legt op een eigen manier, door
Bijbelteksten, het hele Evangelie van Jezus
Christus uit.
Prijs per sleutelhanger € 1,20

Evangeliehandschoen
Met deze handschoen kun je op een heel eenvoudige manier het Evangelie uitleggen. Laat steeds
1 vinger per keer zien. Begin bij Gods schepping
(duim) en ga via het zwarte hart van zonde naar
het kruis, tot je uitkomt bij het open graf en de
hemel.
Prijs per handschoen € 1,50

Evangeliekubus
Een werkblad voor het maken van een
‘Evangeliekubus’. Met de tekst uit Johannes 3:16
en bijpassende plaatjes die de kinderen zelf kunnen inkleuren.
Prijs per 5 vellen € 1,00

Kunststof / plastic strokenbord met
woordstroken
Een strokenbord is erg handig voor bijvoorbeeld
het aanleren van Bijbelteksten.
Door de woorden op de woordstrippen te
schrijven en in de stroken te plaatsen en
vervolgens telkens een woord weg te nemen,
kan een Bijbeltekst aangeleerd worden.
Prijs strokenbord € 17,50
Prijs woordstroken € 5,00

Verkeerslicht
Dit knutselpakket verkeerslicht is een middel om
aan kinderen uit te leggen dat God altijd gebeden
verhoort, maar niet altijd zoals wij dat zouden willen of hadden gedacht. (De ‘staander’ van het verkeerslicht is een ijslollystokje.)
Prijs per 5 € 1,00

Vingeroogjes
Door je middelvinger tussen de 2 oogjes te doen en
je wijsvinger en ringvinger als beentjes of armpjes
te gebruiken, komt er een poppetje tevoorschijn.
De aandacht van de kinderen wordt gewonnen en
zij kunnen meespelen of naspelen wat zij leren.
Prijs per stuk € 0,60

Kerst - Programmaboekje
Dit boekwerkje bied jou een compleet programma
aan voor het houden van een Kerstviering.
Het is zo opgezet dat het makkelijk aan te passen is
aan eigen behoefte.
A4 formaat (pagina’s zijn makkelijk los te maken).
Prijs per stuk € 3,50

Liedboeken
Heerlijk samen zingen! Daar houden kinderen van
en het is een heel belangrijk onderdeel van onze
tijd met hen. Maar hoe leren we liederen aan? Deze
pakketten zijn daar een praktisch hulpmiddel bij.
Op een vrolijke, ontspannen manier kun je zo de
kinderen een nieuw lied aanleren. De boeken kun je
zelf in elkaar zetten en maken tot een vrolijk
geheel. De stemming is meteen gezet om samen
een (nieuw) lied aan te leren en te zingen tot eer
van God!
•
Met Jezus in de boot
€ 2,00
•
Verjaardagslied
€ 3,00
•
Ik heb de liefde van de Here Jezus € 2,00
•
I love You Jesus
€ 1,50

Flanel- en strokenbord (elkaars weerszijden)
Deze borden zijn heel goed te gebruiken voor de
Bijbelles:
Het flanelbord is voor de flanelfiguren waarmee het
Bijbelverhaal uitgebeeld kan worden.
Het strokenbord is handig voor het aanleren van
Bijbelteksten. (Zie beschrijving van plastic stroken
en flanelbord op voorgaande bladzijde)
Prijs per stuk € 10,00

Als u onze producten wilt kopen/bestellen:

• Kunt u ons bellen of mailen
• Beschrijf duidelijk de naam van het door u
gekozen product

• Wij zenden de bestelling u zo spoedig mogelijk toe

