
Werkblad voor de kinderen – groot en klein

1. In welk land woont en 
werkt de familie Vogelaar?
a. India
b. Indonesië
c. Azië
d. Nieuw Zeeland

2. Waar gaan de
zendingsreizen van de GZB
NIET naartoe?
a. Latijns Amerika
b. Midden Oosten
c. Australië
d. Afrika

3. Hoe heten de kinderen Vogelaar van oud naar jong?
a. Febe, Jefta, Amos
b. Amos, Jefta, Febe
c. Jefta, Febe, Amos
d. Amos, Febe, Jefta

4. Hoeveel jaar woont de familie Vogelaar al in het buitenland?
a. drie jaar
b. vijf jaar
c. één jaar
d. vier jaar

5. Op welk eiland woont de
familie Vogelaar?
a. Java
b. Sumatra
c. Sulawesi
d. Bali

6. Paulus schrijft in Kolossenzen 4 dat we onze woorden 
smakelijk moeten maken met…
a. Peper
b. Zout
c. Nootmuskaat
d. Kruiden
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7. Welke producten verbouwen ze o.a. op het eiland waar de fam. Vogelaar nu 
woont?
a. Koffie, cacao, rijst, aardappelen en kool
b. Mais, spinazie, peper, cacao en rijst
c. Kruidnagelen, peper, koffie, mais en cacao
d. Sinaasappelen, mais, peper, rijst en citroenen

8. Waar of niet waar? We
lezen uit de Bijbel uit
Handelingen 13 en 14
wat gaat over de eerste
zendingsreis van Paulus.
a. Waar
b. Niet waar

9. Waar of niet waar? 
Timotheüs ging mee op
de eerste zendingsreis
van Paulus.
a. Waar
b. Niet waar

10. Wat doe je als je in de zending werkt? 
a. Verkondigen van het evangelie, gemeenten stichten, de nieuwe gelovigen 

bemoedigen en aanmoedigen vol te houden
b. Door het land reizen en over de Heere God vertellen
c. Mensen bezoeken en helpen als ze ziek zijn
d. Preken in de kerk en overdag werken met de plaatselijke bevolking

11. Waar of niet waar? Een overeenkomst tussen Paulus en de fam.Vogelaar is: 
mensen zijn het niet met hen eens en zeggen gemene dingen over hen.
a. Waar
b. Niet waar

12. Waar of niet waar? In Indonesië kun je in de 
gevangenis komen als je negatieve (lelijke) 
dingen zegt over de Islam (geloof van moslims).
a. Waar
b. Niet waar

13. Waar of niet waar? In Indonesië vinden de 
christenen het makkelijk om hun moslimburen 
over Jezus te vertellen.
a. Waar
b. Niet waar
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14. Hoe mogen wij als gemeente reageren op het verslag van de zendingsreis 
van Paulus en de familie Vogelaar?
a. We hebben bewondering voor Paulus en de familie Vogelaar
b. We zijn blij om wat God gedaan heeft 
c. We prijzen God om wat God door Paulus en de familie Vogelaar heen gedaan heeft
d. We zijn blij en prijzen God om wat God door Paulus en de familie Vogelaar gedaan 

heeft

15. Wat is er van plannen van de familie Vogelaar terecht gekomen?
a. Er is een kernteam opgericht
b. Er is niet alleen een kernteam opgericht, maar er zijn ook lokale teams opgericht 

die trainingsmateriaal schrijven
c. Er is niet veel van de plannen terecht gekomen
d. Er is een kernteam opgericht, er zijn lokale teams opgericht die trainingsmateriaal 

schrijven en er hebben trainingen
plaatsgevonden

16. Wat kunnen wij doen voor de familie
Vogelaar en andere zendingswerkers?
a. Bidden voor hen
b. Geld ophalen voor hen
c. Kaarten en mail sturen
d. Alle drie de antwoorden zijn goed

17. Waar of niet waar? Ons leven is een
gelegenheid om de Heere God te dienen.
a. Waar
b. Niet waar

Na afloop van de dienst is er de mogelijkheid om met familie Vogelaar in 
gesprek te gaan. Dit wordt ook via de stream uitgezonden. Vragen kunnen 
gesteld worden via 06-54706241. De vragen mogen over de preek gaan, 
maar ook over het leven als zendings-gezin. Bijvoorbeeld: Gaan jullie elke 
week naar een andere kerk? Zijn er bij jullie ook supermarkten? Doen jullie 
alles op de brommer?
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Kleurplaat - Paulus schrijft zijn brieven


