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Week van de Opvoeding

met
Dit is een activiteit speciaal voor vaders en kinderen. Je kunt deze 
activiteit ook organiseren via de kerk. Je schaft dan als kerk het 
materiaal aan. Vaders kunnen dan thuis of ter plekke in de kerk, met 
hun kind het vogelhuisje maken. Vaders kunnen een foto delen met 
bijvoorbeeld een whatsappgroep

 NODIG: 

• Device om te googlen. 
• Materiaal om vogelhuis-

je te maken (bouwpak-
ketje of hout, schroeven, 
(automatische) schroe-
vendraaier, boormachi-
ne, houtlijm etc.

• Bijbel of device om bij-
beltekst op te zoeken.

• Watervaste verf of 
watervaste stiften.



Week van de Opvoeding

met
 INTRODUCTIE 

Zoek in de Bijbel op 
Mattheüs 6: 24-34 en 
lees dit als vader samen 
met je kind. Bespreek de 
volgende punten:
• Waarom zijn de vo-

gels in deze tekst een 
voorbeeld voor ons?

• Deel als vader en als 
kind iets uit je leven 
waaruit bleek of blijkt 
dat God voor je zorgt.

• We gaan straks een 
vogelhuisje maken, 
Lees nog een keer 
Mattheus 6:26 en 
bedenk een mooie 
spreuk of een woord 
dat bij deze tekst past 
en dat je op je vogel-
huisje kunt schrijven 
of schilderen.

 VERWERKING 

Zoek online naar een 
werkbeschrijving voor 
een vogelhuisje. Ga sa-
men naar de winkel en 
koop het benodigde 
materiaal. Maak het vo-
gelhuisje. Je kunt ook 
bij het tuincentrum een 
kant en klaar vogelhuisje 
zoeken dat je gaat be-
schilderen.

Versier het vogelhuis-
je met de watervaste 
verf of watervaste stif-
ten. Zet de tekst of 
het woord dat je bij de  
introductie bedacht heb 
op het vogelhuisje. Doen 
jullie deze werkvorm als 
kerk samen, maak dan 
een foto van je fotohuis-
je en app het naar de 
appgroep van de kerk.

 AFSLUITING 

Bid deze week samen 
met je kind voor alles 
waar jullie je wel eens 
zorgen over maken. 
Lees daarbij nogmaals 
Mattheus 6:26 of kijk dit 
liedje.

https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/vogelhuisje/
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/vogelhuisje/


check ook:

WEEK VAN DE OPVOEDING  
IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Houvast voor jongeren
en hun gemeenten


