En indien iemand onder
u sterk is in de Geest,
laat hij dan diegene
meenemen die zwak
is, opdat deze in alle
zachtmoedigheid zal
worden opgebouwd,
zodat ook hij sterk
kan worden.

L&V 84:106
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Onze profeet, president
Thomas S. Monson, heeft
ons aangemoedigd om
‘contact te leggen met de
mensen die onze hulp nodig
hebben en ze op een hoger,
beter niveau te brengen…
Het is het werk van de Heer,
en als wij in dienst van de
Heer zijn, hebben
wij recht op Zijn hulp.’
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Hoe maak je een hol ei van draad:
Doe chocolade/snoepjes in waterballonnen, blaas deze op en knoop ze dicht.
Maak een mix van stijfsel of gebruik behangplaksel. Doe dit in een schaal en doe daar
borduurzijde in. Wikkel deze borduurzijde strak rondom de ballon. Wrijf het extra plaksel van de
draad als je het om de ballon wikkelt. Laat een aantal uren drogen (af en toe omdraaien).
Als het droog is, laat de ballon dan klappen en haal hem uit het ei van verharde draad.

• De draad vertegenwoordigt ons als we ‘zwak’ zijn
• De lijm versterkt de draad, net als ieder van ons wordt opgebouwd door liefdevolle vriendschap
– als huisbezoeksters kunnen wij zusters meevragen naar ZHV vergaderingen, evangelie
discussie aanmoedigen en geestelijk verheffende relaties onderhouden.
• De chocolade in het ei vertegenwoordigt ‘de betere manier’, of een getrouw getuigenis van
Christus.
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