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Werkje – Bemoedigingskaarten
Benodigdheden:
• Een pakje dubbele kaarten of stevig papier (A5-formaat)
• Kopieën van ‘Hartjes’ op rose en rood papier (pagina 7)
• Enveloppen
• Viltstiften
• Scharen
• Lijm

Aanwijzingen:
Vouw het stevige papier dubbel om een dubbele kaart te maken. Laat de
kinderen nadenken over wie zij deze week willen bemoedigen. Geef hen
vervolgens de tijd een aantal rode en roze harten uit te knippen en deze op
de voorkant van de kaart te plakken. Laat hen aan de binnenkant ‘God
houdt van jou… en ik ook!’ of ‘God houdt van u… en ik ook!’ schrijven.
Schrijf het adres op de envelop en verzend de kaart per post of laat de
kinderen hun kaart persoonlijk afgeven.

Werkje - Harthangers van gelatine
Benodigdheden:
• 1 doosje Jelly (à 94 gram) - genoeg voor ca. 8 kleine uitsteekvormpjes
• Bakplaat of dienblad
• Hartvormige uitsteekvormpjes (of een mesje om zelf de hartvorm uit de

gelatine te snijden)
• Rietjes
• Lint of koord
• Maatbeker

Voorbereidingen:
Leg de uitsteekvormpjes (indien u er meerdere hebt) op de bakplaat of op
het dienblad.

Aanwijzingen:
Doe 200 mm water in een pan. Voeg er al roerend 1 zakje gelatinepudding
(jelly) bij in, totdat de gelatine is opgelost. Kook op middelmatig vuur. Roer
totdat de mix dik is geworden (circa 1 minuut). Haal de pan van het vuur
en giet voorzichtig de uitsteekvormpjes in de uitsteekvormpjes. Plaats een
rietje in het midden.
Indien u slechts één uitsteekvorm hebt, laat de gelatine kort in de vorm
afkoelen. Probeer na enige tijd de vorm eraf te halen en kijk of de gelatine
in de juiste vorm blijft.
Als de gelatine te dik/klonterig wordt, zet het dan weer even op het vuur!
De volgende week zijn de harten droog en lijken ze van plastic. Haal het
rietje eruit en haal een lintje door de harten op ze op te kunnen hangen.
Let op: Verhoudingen kunnen verschillen. Probeer het eerst zelf uit. Lukt
het niet, probeer het dan met minder water.

Snack
Koop hartvormige koekjes (voor bij het drinken) of bak ze zelf.
Samen met de kinderen bakken is ook leuk, als daar gelegenheid voor is.
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HARTJES


