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Stuur een kaartje naar een ziek 
gemeentelid 

 Uit de Bijbel
Lezen Psalm 147:1-6. Bid vandaag 
voor degene naar wie jij een kaart 
stuurt.

dinsdag 23 maart 
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Sla vandaag een maaltijd over naar 
keuze  

 Uit de Bijbel
Lezen Exodus 34:27-28. Mozes was 
veertig dagen in de nabijheid van God. 
Op het tijdstip dat je de maaltijd zou 
gebruiken, bid je de woorden van Psalm 
1.

donderdag 25 maart 
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Vandaag speel je geen spelletjes op je 
mobiel, dat betekent extra veel tijd 
voor een bordspelletje met je familie of 
vrienden.

 Uit de Bijbel
Lezen Mattheüs 21:14-17. Zeg vandaag 
iets aardigs tegen een kind. Dit kan een 
buurkind zijn, of een neefje of nichtje, 
etc.

vrijdag 26 maart
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Door al deze onthoudingen hou je 
natuurlijk geld over. Doneer dit geld 
aan een goed doel. Denk bijvoorbeeld 
aan het Diaconaal project.

 Uit de Bijbel
Lees 2 Korinthe 9:6-9. In het 
Koninkrijk van God is delen 
vermenigvuldigen. Hoe kun jij je 
gaven inzetten voor God zodat Hij 
deze kan gebruiken om anderen te 
zegenen? 

woensdag 24 maart 
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Laat vandaag in een openbare ruimte 
een bemoedigend briefje achter. Denk 
bijvoorbeeld aan een tekst als ‘Hey, 
mooi mens! Maak er een mooie dag van’ 
of een bemoedigende (bijbel)tekst.

 Uit de Bijbel

Lees Jesaja 40:27-31. In vers 31 staat: 
‘maar wie de HEERE verwachten, zullen 
hun kracht vernieuwen’. Heb jij wel eens 
iets van Gods kracht ervaren? Op welke 
manier?

Wat kun je doneren? 

t  € 5,-  Tien mensen krijgen medicijnen tegen 
malaria. 

t  € 10,- 1 jongere ontvangt een Bijbel. 

t  € 20,- Coronapakket (inclusief emmer, zeep, 
mondkapjes, voorlichting) 

t  € 25,- Training aan jongeren over life skills. 

Scan de QR codes op de volgende 
pagina!
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Een dag zonder laptop   

 Uit de Bijbel
Lees Exodus 34:10-28. God sluit het 
verbond met Mozes. In vers 28 lezen 
we dat Mozes 40 dagen en nachten bij 
de HEERE verbleef en geen brood at en 
water dronk. Eten is de eerste levens-
behoefte van de mens, een laptop daar-
entegen niet. Is veertig dagen zonder 
laptop haalbaar voor jou? Wat zou je 
missen en wat zou het je opleveren?

Scan de QR code om € 10,00 te betalen

voor 1 bijbel voor jongere.

Scan de code met de Camera App op je

telefoon.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=VU_3k

mxsSguPm6XLjKhvDw

Scan de QR code om € 20,00 te betalen

voor Coronapakket .

Scan de code met de Camera App op je

telefoon.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=BorCS3

S5TtaI-N36JNDIfQ

Scan de QR code om € 5,00 te betalen

voor medicijnen tegen malaria .

Scan de code met de Camera App op je

telefoon.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=0AJTVil

0QZ6LYbtBpC84mQ

Scan de QR code om € 25,00 te betalen

voor Training jongeren life.

Scan de code met de Camera App op je

telefoon.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Gv7Gp1

IoRgmhooLQpsMEDw
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