
Lespakket voor kinderen: De Goede bakker 
 
Dit nieuwe lespakket kunnen kerken gebruiken voor evangelisatie en missionaire doeleinden, zoals bijv.: 

 een kinderclub in de wijk, 

 een kliederkerk, 

 een kinder-alpha waarbij kinderen uit de kerk 8 keer een vriendje kunnen meenemen, 

 pioniersplekken, 

 maar ook als een kinderkerk of zondagsschool iets extra’s wil doen. 
 
 
 

 
 
 
 
Wat is de GOEDE BAKKER  
De Goede Bakker bestaat uit een prentenboek en bijbehorend werkboek. Via het prentenboek (een 
parabel/schaduwverhaal zoals Max Lucado)  en het werkboek met bak-, knutsel- en ontdek-opdrachten, 
‘proeven’ kinderen de hoofdlijn van het evangelie. 
 
Het is ontwikkeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar en kan thuis of in groepsverband (school, kinderkerk, club) 
worden gebruikt. Het is een complete lespakket van 8 lessen, o.a. te gebruiken in een serie naar Pasen. 
 
Belangrijke thema’s komen aan bod, zoals: gekend zijn, helpen, jaloezie en (uit)delen, leugen en waarheid, 
verleiding en keuzes maken, verstoppen en elkaar de schuld geven, teleurstelling en hoop,  opoffering, 
vergeving en echte liefde.  
 
Per les staan meestal twee uitgewerkte bak- of knutselopdrachten, waaruit gekozen kan worden naar 
niveau, leeftijd en beschikbare tijd (totaal 16 opdrachten).  
De benodigde materialen en gedetailleerde werkbeschrijvingen staan bij iedere opdracht aangegeven. 
 
Een prachtig werkboek waardoor kinderen via de knutsel- en bakopdrachten zelf ontdekken en ervaren. Ze 
gaan op zoek naar het geheim van het raadselachtige Levensbrood en ontdekken het echte verhaal achter 
de Goede Bakker, waar het prentenboek een schaduwverhaal van is. 
 
 
Ontstaan 
Het doel van het boek is om kinderen op een begrijpelijke en aansprekende manier het hart van het 
evangelie (zondeval en Pasen) te laten ervaren. Deze verhalen zijn voor kinderen vaak moeilijk te begrijpen. 
 
De auteur zocht in 2015 voor een op te richten Kidsclub in een Leidse aandachtwijk naar een parabel die 
hierover gaat. Toen ze dit niet vond, heeft ze zelf het verhaal van de Goede Bakker geschreven. 
 
 
Meer informatie 
Kijk op de website voor: 

 een preview van de beide boeken, 

 bestellingen, 

 illustraties voor presentatie op beamer of digibord, 

 gastles(sen). 
 
 

Contactgegevens 
Sjoukje Kruidhof  
www.SjoukjeKruidhof.nl  
Info@SjoukjeKruidhof.nl  
+31 (0) 6 36 27 44 43 
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