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Bij deze activiteit maak je een moestuin. Vader en kind denken
samen na over dat God de schepper is. Hij laat alles groeien. Hier
mogen we van genieten en hem voor danken. De werkvorm heeft
drie delen: één bij de start van de werkvorm, één als de zaadjes
beginnen te groeien en één bij het ‘oogsten’.
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een mosterdzaadje en
tueel met de kerkapp,
Dit onderdeel moet een een mosterdboom eruit
als jullie deze werkaantal weken of dagen na ziet. Hoe groot wordt vorm met jullie gehet zaaien als de zaadjes jullie plant/ worden jullie meente samen doen.
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