Verwerking 1: Petrus geroepen
Allemaal unieke vissen
Petrus was een visser. Elke dag ving hij vissen.
En geen een vis was hetzelfde.
Nodig
Stevig papier
Verf
Kwasten
Water
Doekje of keukenpapier
Tijdschriften
Lapjes stof
(Textiel)lijm
Werkwijze
Ieder kind begint met het tekenen van een vis. Vervolgens wordt deze vis naar eigen keus
ingeschilderd en/of beplakt met stukjes papier of stof (schubben).

Om te kleuren en te knutselen

In dit verhaal gaat het over de roeping van een aantal discipelen. Welke discipelen werden er als
eerste geroepen? Weet je nog hoe dat ging?
Hier staat een kleurplaat van alle discipelen.

Kleurplaat
Nodig:
Kleurplaat, kleurpotloden, viltstiften

Om te knutselen – Een map met briefpapier
Zoals in de Bijbelstudie stond hebben zendelingen het vaak best moeilijk. Ze moeten veel
achterlaten: hun familie, vrienden, gemeente. Weet jij iemand die in de zending werkt? Misschien
kun je dan wel eens post sturen? Vraag het anders eens aan de clubleiding. Je kunt het briefpapier
uit de map gebruiken.
Nodig
Kartonvellen van 50 bij 70 cm
Gekleurd stevig papier, 120 gram
Wolkjespapier of wit en lichtgrijs papier o.i.d.
Enveloppen, bijv. 5 per kind
Kleurpotloden, stiften
Scharen, lijm
Voorbereiding
• Werkblad 1-33A kopiëren op het stevige gekleurde papier, zoveel als nodig is.
• Het werkblad met de postpapierblaadjes kopiëren op gewoon wit papier, bijv. 3x per kind.
Deze kopieën precies tussen de twee rechthoeken doorsnijden, en aan de kant(en)
eventueel nog wat wegsnijden, zodat rondom een ongeveer even groot witrandje is.
• De kartonvellen doormidden knippen of snijden, zodat je stukken van 35 bij 25 cm over
houdt.
Uitvoering
• De stukken karton netjes met een scherpe vouw dubbelvouwen (het mooiste is eerst
ritsen). Dit is de map.
• Alles van het gekleurde papier uitknippen. Aan de zijkantjes van de twee stroken lijm doen,
en binnenin de map op de rechterkant plakken (zie foto). Als de strookjes te lang zijn, er
wat afknippen.
• Op de driehoek lijm aan de zijkanten met de stippellijnen doen, maar dan aan de
achterkant. De driehoek binnenin de map aan de linkerkant plakken (zie foto).
• Op de voorkant van de map wolkjespapier plakken, of wolken maken, door bijv. wit en
lichtgrijs papier in wolkvormen te scheuren. Daartussen of daarop de wolk met de
discipelen plakken.
• Als er tijd over is, eventueel nog de plaatjes op de postpapierblaadjes kleuren.
• Binnenin de map, in de driehoek enveloppen steken, en aan de rechterkant tussen de
stroken de postpapierblaadjes schuiven.

