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7 Februarie 2021
Ons lees uit Markus 1:29-38 en leer hoe Jesus mense (en ook vir my en jou!) help. As sy
dissipels (mense wat na Hom luister en Sy voorbeeld volg), kom ek en jy dink ook ‘n
bietjie hoe on sander kan help!

Terwyl jy/julle na die video kyk:
Hierdie versie is belangrik vir vandag. Vul die woorde in wat kort, terwyl jy na
die video kyk. Jy sal die antwoord/e daar kry!

MATTEUS 7:7-11 AFR83
“______, en vir julle sal __________ word;
________, en julle sal ____________; __________, en
vir julle sal ________________ word, want
elkeen wat vra, ontvang; en elkeen wat
soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal
oopgemaak word.

Nou ons het in die storie vandag gehoor, Jesus het die
________________________ van Petrus gehelp. Sy was siek aan
_____________________.
Hoekom dink jy het Jesus dit gedoen?
___________________________________________

Waarmee wil jy hê dat Jesus jou help vandag/ wat wil jy vir Jesus vra?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Jesus stel ook vir ons ‘n voorbeeld hier! Hy herinner ons dat ons ook mense
kan en moet help, soos Hy het. Maar ons kan nie mense gesondmaak nie!
Wat kan ek en jy doen om ander te help?
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
Na die video, doen die volgende as gesin saam:
• Knip nou die ingevulde vers op die stippellyn uit en sit dit iewers op
waar jy en die res van jou gesin dit kan sien.
• Maak dan ‘n lysie van mense vir wie julle wil/moet bid. Bid nou saam
as gesin, spesiaal vir daardie mense
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
• Sit dan ‘n boks iewers in die huis. Versier dit soos julle wil. Hierin kan
julle goed bymekaar maak wat julle vir ander mense kan gee. Besluit
vir wie / watter organisasie julle dit sal wil neem, dit sal help om te
weet wat om te gee/versamel. Neem dit dan vir die
persoon/organisasie! Hier is ‘n paar idees om julle kreatiwiteit te
prikkel om jul boks te maak:

• Plak nou jou sticker op jou getrouheidskaart!
Stuur asseblief fotos of videos van waar julle as gesin of die kinders
Kinderkerk kyk, of waar julle die aktiwiteite doen na
Chris @ 082 574 9191 / acv.vanwyk@gmail.com
of
Thania @ 081 062 3438 / sonneblomkaalvoetkind@gmail.com!
So moedig ons sommer ook mekaar aan om deel te neem aan Ligkids!
ONS SIEN MEKAAR VOLGENDE WEEK WEER!

14 Februarie 2021
Ons lees uit 2 Kor.4:1-2&6 en hoor hoe Paulus vertel hoe Jesus hom kom verander het.
Hy het eers ‘n lewe in die donker gelei, m.a.w. hy het mense mislei, seergemaak en selfs
doodgemaak. Vandag leer ons dat om in Jesus te glo en Hom te ken, ons verander. Ons
kan nie dieselfde leef as die mense wat Hom nie ken nie! Nee, alles wat ons doen moet
ons so doen dat ons niks hoef weg te steek nie, want…ons kan nie, Jesus sien ALLES
raak! Vir Hom is selfs die donker, soos lig!

Terwyl jy/julle na die video kyk:
Hierdie versie is belangrik vir vandag. Vul die woorde in wat kort, terwyl jy na
die video kyk. Jy sal die antwoord/e daar kry!

Ps.139:12 AFR83
Maar vir U is selfs die duisternis
nie _________________ nie en die
__________ so lig soos die dag,
duisternis so goed soos __________.

Hoekom doen mense dinge wat hulle nie moet nie gewoonlik in die donker?
________________________________________________________________

Iemand wat eerlik is as hy/sy iets doen is nie bang dat iemand hulle sien
nie, inteendeel, hulle wys sommer graag vir ander mense wat hulle mee
besig is.
Omkring watter een van jou waar is:
Het jy al gejok? Ja/nee.
Het jy sleg gevoel daaroor? Ja/nee?
Is jy uitgevang? Ja/nee.
Vul die regte woorde in: Jesus wil dat ons __________________sal wees en
nie dinge in die ___________________ doen wat ons nie mag nie. Want, HY
SIEN IN ELKGEVAL ALLES WAT ONS DOEN, so ons kan dalk van mense
dinge wegsteek, maar nie van Hom nie!
Vat nou jou glowstick en sit dit om jou arm, of aan jou
skooltas…en wanneer jy weer iets wil doen wat jy nie moet nie
en dit wil wegsteek – onthou: Jesus sien alles, Sy lig skyn altyd.
Kom ons laat ook ons liggies skyn in die donker van hierdie
wêreld, deur anders te wees, eerlik te wees en niks te doen
waaroor ons, ons ouers of ons Hemelse Vader, hoef skaam te
wees en te probeer wegsteek nie!
Na die video, doen die volgende as gesin saam:
• Knip nou die ingevulde vers op die stippellyn uit en sit dit iewers op
waar jy en die res van jou gesin dit kan sien.
• Teken ‘n prentjie wat jy wil op die swart “scratchpad” wat jy gekry het,
met ‘n sosatiestokkie. Sit dit in jou Bybel as boekmerkie of gee dit vir
iemand wat jy weet onthou moet word dat Jesus ook die donkerte in
hulle lewens kan ver-“lig”!

• Bid nou saam. Sê vir Jesus jammer vir die kere wat jy iets verkeerd
gedoen het en dit weggesteek of probeer wegsteek het. Vra Hom om
jou te help om altyd eerlik en opreg te wees.
• Plak nou jou sticker op jou getrouheidskaart!
Stuur asseblief fotos of videos van waar julle as gesin of die kinders
Kinderkerk kyk, of waar julle die aktiwiteite doen na
Chris @ 082 574 9191 / acv.vanwyk@gmail.com
of
Thania @ 081 062 3438 / sonneblomkaalvoetkind@gmail.com!
So moedig ons sommer ook mekaar aan om deel te neem aan Ligkids!
ONS SIEN MEKAAR WEER VOLGENDE WEEK!

21 Februarie 2021
Ons luister na die storie van Noag en lees Gen.9:8-17. God doen iets wonderlik hier –
nee, Hy stuur nie net ‘n vloed nie! Hy maak ‘n BELOFTE, wat Hy tot vandag toe nog hou!
Kom luister watse belofte dit is! Ons leer dat God Sy beloftes hou… en dat Hy ook wil hê
dat ek en jy dit sal doen.

Terwyl jy/julle na die video kyk:
Wat is die antwoord na hierdie vrae? Luister mooi na die storie wat vertel
word, dan sal julle die antwoorde hoor! Ouers, help invul, of doen dit self as
jy kan!
1)Vir wie het God gevra om ‘n groot skip te bou voordat daar ‘n vloed gekom
het? ________________________
2)Wat noem ons daardie skip? _________________
3)Hoekom het God die vloed gestuur?
________________________________________________________________
4)Hoe lank het dit gereën? _________________________________________
Hierdie versie is belangrik vir vandag. Vul die woorde in wat kort, terwyl jy na
die video kyk. Jy sal die antwoord/e daar kry!

Titus 1:2
God wat sy __________________ hou, het
die ewige lewe lank gelede aan
ons ____________.

Wat is ‘n belofte? Dit is iets wat ons __________ ons gaan doen en ons
_____________ dit dan ook!
God maak hier ‘n __________________ aan die mense en die aarde.
Wat het God belowe?
________________________________________________________________
God het die _________________________ as teken daarvan gegee!
God maak ook ander beloftes in die Bybel. Wat belowe Hy, onder andere?
____________________________
____________________________
God hou Sy beloftes! Hy sal ons nooit teleurstel nie…en as mense hulle
beloftes aan ons breek, kan ons dit onthou! As ons Sy kinders is, dink jy nie
dat ons dit ook moet doen nie? Kom ons probeer om nie vir iemand te sê
ons gaan iets doen en dan doen ons dit nie, dan is dit eerder beter om nie
iets te belowe nie.
Na die video, doen die volgende as gesin saam:
• Knip nou die ingevulde vers op die stippellyn uit en sit dit iewers op
waar jy en die res van jou gesin dit kan sien.
• O-6 jariges: Kleur die reënboog prentjie in op die volgende bladsy!
Gesels weer oor wat die reënboog beteken.
• 7-13 jariges: Vul die woord-puzzle in op die bladsy na die
inkleurprentjie. (As jy klaar is, kyk of is jou antwoorde reg. Dit is op die
laaste bladsy van die boekie.)
• Bid nou saam. Sê vir God dankie dat Hy Sy beloftes hou en vra Hom
om jou te help om dieselfde te doen.
• Plak nou jou sticker op jou getrouheidskaart!
Stuur asseblief fotos of videos van waar julle as gesin of die kinders
Kinderkerk kyk, of waar julle die aktiwiteite doen na
Chris @ 082 574 9191 / acv.vanwyk@gmail.com

of
Thania @ 081 062 3438 / sonneblomkaalvoetkind@gmail.com!
So moedig ons sommer ook mekaar aan om deel te neem aan Ligkids!
ONS SIEN MEKAAR WEER VOLGENDE WEEK!

Skattejag

1.

Hoe oud was Abram?

(14 letters. Skryf sonder spasies)

Rigting: skuins boontoe

2. Vers 8: ..... besitting. Dit beteken die besitting sal vir altyd Abram s’n wees. (8 letters)
Rigting: skuins ondertoe

3. Van watter land word hier gepraat?

(6 letters)

4. Vers 4: ‘n menigte ......

(6 letters)

‘n ander woord vir volke

5. Een woord vir iemand se kinders en húlle kinders en húlle kinders...
6. Vers 1: Lewe .......... en wees opreg

(8 letters)

(2 woorde. Skryf sonder die spasie) (6 letters)

7. Vers 1: Die Here het aan Abram ...... (Die Here was skielik daar.)
8. ‘n Ander woord vir vader.

(2 letters)

9. Met wie het die Here gepraat?

(5 letters)

(7 letters)

10. Wat noem ons die ooreenkoms wat die Here met Abram aangegaan het? (7 letters)
11. Vers 2: God ……… ‘n verbond met Abram.

(5 letters)

12. Vers 8: Hoe ‘n groot deel van die Kanaän het God aan Abram gegee?

(4 letters)

13. Vers 1: wie het aan Abram verskyn?

(2 woorde. Skryf sonder die spasie) (7 letters)

14. Vers 1: Lewe naby ... en wees ………

(2 woorde. Skryf sonder die spasie) (7 letters)

15. Vers 4: .... sal die vader wees van

(2 letters)

16. Was Abram oud of jonk in die deel wat ons gelees het? (3 letters)
17. Vers 2: Ek sal my verbond met ….. sluit.

(3 letters)

Vind die SKAT:
1.

Skryf al die woorde neer wat jy kan kry wat op die geel blokkies is.
(Jy sal by 2 twee-letter woorde 2 letters moet omruil!)

2. Bou nou 2 kort sinne van hierdie woorde.
3. Wenk: Die Onthou vers kan jou help !!

Sin 1:
............................................................................................................................. ..............................

Sin 2:

............................................................................................................................. .............................

Het jy die skat gevind? Baie geluk!! Die Bybel is ‘n yslike GROOOOOOOT skatkis!
O

28 Februarie 2021
Vandag lees ons ‘n gedeelte uit Genesis 17, waar God ‘n verbond sluit met Abraham.
God sê hierdeur vir Abraham dat Hy altyd by hom en by al die mense sal wees wat in
Hom glo. Daarin is ‘n wonderlike boodskap vir ons opgesluit… God sê ook vir Abraham
dat Hy wil hê dat elke mens wat in Hom glo naby Hom moet leef. Ons dink bietjie hoe ‘n
mens dit kan doen!

Terwyl jy/julle na die video kyk:
Wat is die antwoord na hierdie vrae? Luister mooi na die storie wat vertel
word, dan sal julle die antwoorde hoor! Ouers, help invul, of doen dit self as
jy kan!
1)Wat is ‘n verbond? ‘n ________________________________ met iemand.
2)God het ‘n verbond met ________________________ gesluit.
3)God het gesê: “Ek sal jou ___________ wees en ook die ___________ van
jou ________________ (dis nou ook en en jy! Want ons is van dieselfde
“familie” waarvan Abraham ook deel was – die mense wat in God glo!).
Hierdie versie is belangrik vir vandag. Vul die woorde in wat kort, terwyl jy na
die video kyk. Jy sal die antwoord/e daar kry!

Jes.41:10
Ek is ______ jou, moenie bekommerd wees
nie, Ek is jou God. Ek __________________ jou,
Ek ____________ jou, Ek hou jou vas, met my
eie ____________ red Ek jou.

God het Hom op ‘n spesiale manier aan jou _________________. As mens
hierdie woord hoor dink jy dalk aan iets wat aan iets anders vasgebind of
vasgemaak is. Dis presies wat God kom doen het deur die verbond met
Abraham.
Hy bind ons aan Hom met Sy __________________, wat Jesus vir ons wys
aan die kruis. En die ________________________________ wat altyd by ons
is!
Hoekom het God jou en my aan Hom gebind? Hy wil ons _____________ aan
Hom hou. Jy is nooit alleen nie.
As ek en jy naby aan God leef dan kan ons mooi _________________ wat Hy
vir ons wil sê en wat Hy vir ons lewe wil hê.
Maar hoe leef ons naby aan Hom? Ons kan
1)_____________________________
2)_____________________________
3)_____________________________
Na die video, doen die volgende as gesin saam:
• Knip nou die ingevulde vers op die stippellyn uit en sit dit iewers op
waar jy en die res van jou gesin dit kan sien.
• Maak God-sticks-with-me-smors. Vat jou marchmallows en Marie
beskuitjies. Sit ‘n Marchmallow bo-op ‘n Marie beskuitjie. Sit dit in die
mikrogolf vir 30 sekondes en sodra dit begin groot raak, haal dit uit en
sit vining die ander Marie beskuitjie bo-op. Nou kan jy dit eet. Dit is
lekker taai. Probeer die een Marie beskuitjie van die ander een afhaal.
‘n Mens kan nie, hulle is nou vas aan mekaar! God het Homself ook
deur Sy liefde vasgemaak aan jou en sal jou nooit los nie! He sticks

with you!

EN/OF

• Speel drie-been-resies. Hier moet twee persone so naby as moontlik
aan mekaar wees en eintlik probeer om as een te beweeg. Julle moet
mekaar vashou! Dit help ons om te onthou: God hou my en jou ook
vas, naby Hom! En ons moet elke dag ook probeer om naby Hom te
leef deur die dinge wat ons vroeër genoem het te doen.

• Bid nou saam. Sê vir God dankie dat jy nooit alleen is nie, dat Hy altyd
by jou is. Vra Hom om jou te help om naby aan Hom te leef!
• Plak nou jou sticker op jou getrouheidskaart!
Stuur asseblief fotos of videos van waar julle as gesin of die kinders
Kinderkerk kyk, of waar julle die aktiwiteite doen na
Chris @ 082 574 9191 / acv.vanwyk@gmail.com
of
Thania @ 081 062 3438 / sonneblomkaalvoetkind@gmail.com!
So moedig ons sommer ook mekaar aan om deel te neem aan Ligkids!
ONS SIEN MEKAAR WEER VOLGENDE WEEK!

7 Maart 2021
Ons leer vandag dat God alles van alles en almal weet!
Wat ‘n scary EN wonderlike les! Daar is baie dinge wat ek en jy weet of kan leer, maar
daar sal ook dinge wees wat nie vir ons sin maak nie. Wat doen ons dan? Ons kan weet
dat God al die antwoorde het en dat alles in Sy groter plan inpas soos die stukkies van ‘n

puzzle.

Terwyl jy/julle na die video kyk:
Hierdie versie is belangrik vir vandag. Vul die woorde in wat kort, terwyl jy na
die video kyk. Jy sal die antwoord/e daar kry!

Spreuke 3:5
________________________ volkome op die
Here en moenie op jou eie
___________________________ staatmaak nie.

Wat is hierdie in die prentjie langsaan?

Wat noem ‘n mens hierdie vorm?

Wat is die antwoord van hierdie som?

• Hoeveel soorte plante is daar op aarde?
Van hierdie vrae kon jy dalk antwoord, ander nie. Dit sê vir ons dat ons nie
alles weet nie en sommige dinge sal ons nooit weet nie. Maar God is
_______________________!
Dit beteken
_______________________________________________________________.
Hoe laat dit jou voel? ______________________________________________
Niemand ken jou soos God jou ken nie! Hy het jou baie spesiaal gemaak en
Hy het jou lief net soos jy is.
Wanneer dinge gebeur wat jy nie verstaan nie, kan dit ons troos om te
onthou: God het altyd ‘n groter plan – ‘n wonderlike plan en doel met jou en
elkeen van ons se lewe. Niks wat met ons gebeur gaan by Hom verby nie.
Na die video, doen die volgende as gesin saam:
• Knip nou die ingevulde vers op die stippellyn uit en sit dit iewers op
waar jy en die res van jou gesin dit kan sien.
• Pluk blare in die tuin. Of teken blare af op ‘n bladsy en knip dit uit.
Maak dan ‘n krans daarmee deur van die papierbord gebruik te maak
wat julle gekry het.

EN/OF
• Sit ‘n bietjie buite en kyk hoe die voëltjies vlieg, of na alles wat julle
hondjie/katjie doen. Gaan see toe en kyk hoe beweeg die branders –
dit is alles dinge wat God gemaak het en net Hy weet presies hoe dit
werk.
• Plak nou jou sticker op jou getrouheidskaart!
Stuur asseblief fotos of videos van waar julle as gesin of die kinders
Kinderkerk kyk, of waar julle die aktiwiteite doen na
Chris @ 082 574 9191 / acv.vanwyk@gmail.com
of
Thania @ 081 062 3438 / sonneblomkaalvoetkind@gmail.com!
So moedig ons sommer ook mekaar aan om deel te neem aan Ligkids!
ONS SIEN MEKAAR WEER VOLGENDE WEEK!

14 Maart 2021
Ons leer vandag oor ‘n wonderlik plek… die hemel!
Maar waar is dit? Hoe lyk dit daar? Dalk het julle ook al gewonder…
Kom ons lees en dink saam daaroor!

Terwyl jy/julle na die video kyk:
Hierdie versie is belangrik vir vandag. Vul die woorde in wat kort, terwyl jy na
die video kyk. Jy sal die antwoord/e daar kry!

Ps.36:6
Here, U ____________ reik tot in
die _________________, u trou tot
in die ___________________.

Wat is die beste geskenk wat jy al ooit gekry het?
______________________________________________________________
Die _____________________ is ‘n ___________________ van God! Jesus het
dit vir ons gegee deurdat Hy aan die kruis gesterf het vir ons sondes en uit
die dood uit opgestaan het.
Waar dink jy is die hemel? ________________________________________

Hoe lyk dit daar?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Ons sê: _________________________ wanneer ons ‘n geskenk gekry het.
Hoe kan ons vir Jesus dankie sê vir hierdie geskenk?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Na die video, doen die volgende as gesin saam:
• Knip nou die ingevulde vers op die stippellyn uit en sit dit iewers op
waar jy en die res van jou gesin dit kan sien.
• 0-6 jariges: Maak ‘n min-moeite kite / vlieër. Volg die instruksies op
die video en hieronder.

• 7-13 jariges: Watter goeie daad sal jy vandag wil doen? Vat jou
dagboek en skryf vir die res van die week elke dag vir jou een ding
neer wat jy kan doen om vir Jesus dankie te sê vir die groooot
geskenk van die hemel!
• Plak nou jou sticker op jou getrouheidskaart!
Stuur asseblief fotos of videos van waar julle as gesin of die kinders
Kinderkerk kyk, of waar julle die aktiwiteite doen na
Chris @ 082 574 9191 / acv.vanwyk@gmail.com
of
Thania @ 081 062 3438 / sonneblomkaalvoetkind@gmail.com!
So moedig ons sommer ook mekaar aan om deel te neem aan Ligkids!
ONS SIEN MEKAAR WEER VOLGENDE WEEK!

21 Maart 2021
Ons reis bietjie terug in tyd na die Ou Testamentiese dae, waar daar nog ‘n tempel was
waar mense God aanbid het (amper soos ‘n kergebou vandag). Daar was ook priesters
wat offers gebring het. Moet ek en jy ook nog offers bring? Wat is ‘n offer ooit??
Ons lees uit Hebr.5:5-10 en leer meer daaroor.

Terwyl jy/julle na die video kyk:
Hierdie versie is belangrik vir vandag. Vul die woorde in wat kort, terwyl jy na
die video kyk. Jy sal die antwoord/e daar kry!

1 Pet.1-19
Julle is _____________________ met die
kosbare ______________ van Christus,
die ______________ wat vlekloos en
sonder liggaamsgebrek is.

Watse werk het ‘n priester gedoen?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Wat was ‘n offer?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Watter soorte offers kry mens?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
Toe Jesus aarde toe gekom het het Hy die ______________ offer gebring!
Homself! Hy is die laaste “Priester” wat namens die volk ‘n offer gebring het
en Hy is ook self die offer – daarom word Hy ook die Lam van God genoem.
Moet ons dan nog jammer sê as ons iets verkeerd gedoen het? JA! Hoe
doen ons dit?
_______________________________
_______________________________

Na die video, doen die volgende as gesin saam:
• Knip nou die ingevulde vers op die stippellyn uit en sit dit iewers op
waar jy en die res van jou gesin dit kan sien.
• 0-6 jariges: Maak ‘n skapie met die binnekant van die papierbord wat
oorgebly het by ‘n vorige aktiwiteit. Kleur die kop en pootjies op die
volgende bladsy in en knip dit uit om dit op jou skapie te plak.

• 7-13 jariges: Help die skaap om sy pad na die altaar te vind in die
doolhof!

• Plak nou jou sticker op jou getrouheidskaart!
Stuur asseblief fotos of videos van waar julle as gesin of die kinders
Kinderkerk kyk, of waar julle die aktiwiteite doen na
Chris @ 082 574 9191 / acv.vanwyk@gmail.com
of
Thania @ 081 062 3438 / sonneblomkaalvoetkind@gmail.com!
So moedig ons sommer ook mekaar aan om deel te neem aan Ligkids!
ONS SIEN MEKAAR WEER VOLGENDE WEEK!

28 Maart 2021
Het jy al iemand se voete gewas? Oe jiggie! Wel, Jesus het dit vir sy dissipels gedoen! En
hy wil ons iets leer uit die voorbeeld wat Hy stel.

Terwyl jy/julle na die video kyk:
Luister mooi na die storie waar Jesus sy dissipels se voete was en vul die
volgende in:
1)Jesus het sy _______________________ uitgetrek en afgebuk om sy
dissipels se voete te was.
2)_____________________ wou nie gehad het dat Jesus sy voete was nie.
3)Jesus sê toe vir hom:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Hierdie versie is belangrik vir vandag. Vul die woorde in wat kort, terwyl jy na
die video kyk. Jy sal die antwoord/e daar kry!

Fil.2:5
Dieselfde _________________________ moet
in julle wees wat daar ook in
_____________________________________________
was.

‘n Slaaf is iemand wat ander mense ________________________.
Jesus leer ons _______________________ is ________________________ as
ander nie! Ons is almal ewe belangrik en ons behoort mekaar te
_____________ in liefde.

Na die video, doen die volgende as gesin saam:
• Knip nou die ingevulde vers op die stippellyn uit en sit dit iewers op
waar jy en die res van jou gesin dit kan sien.
• Maak ‘n afdruk van julle as gesin se voete op ‘n karton en sit dit
iewers in die huis op. Help mekaar om julle voete te verf, af te druk en
dan te was. Julle kan natuurlik ook julle voete aftrek met ‘n merkpen
of selfs as julle wil, sement aanmaak en dit daarin druk!

• Ruil ook nou huistakies uit onder mekaar, sodat die een ‘n takie verrig
wat iemand anders gewoonlik sou. Of doen sommer iemand se takie
vir hulle, soos om die skottelgoed te was of die skottelgoedwasser in
of uit te pak. So leer ons om mekaar te dien soos Jesus!
• Bid saam en sê vir Jesus dankie dat Hy ons almal as ewe belangrik
sien. Vra Hom om jou te help om nooit te dink jy is belangriker as
ander nie en hulle te behandel soos jy behandel sal wil word.
• Plak nou jou sticker op jou getrouheidskaart!

Stuur asseblief fotos of videos van waar julle as gesin of die kinders
Kinderkerk kyk, of waar julle die aktiwiteite doen na
Chris @ 082 574 9191 / acv.vanwyk@gmail.com
of
Thania @ 081 062 3438 / sonneblomkaalvoetkind@gmail.com!
So moedig ons sommer ook mekaar aan om deel te neem aan Ligkids!
DANKIE VIR JULLE DEELNAME, ons SIEN MEKAAR GOU WEER!
________________________________________________________________

Oplossing
1.

negeennegentig

2. blywende
3. Kanaän
4. nasies
5. nageslag
6. nabyMy (laat die spasie uit)
7. verskyn
8. pa
9. Abram
10. verbond
11. sluit
12. hele
13. die Here (skryf sonder die spasie)
14. Myopreg
15. jy
16. oud
17. jou

