Verlicht

#

1

Wereld
de

Doe met duizenden mensen in de hele wereld mee en
#VerlichtDeWereld door anderen te dienen. Op deze
kalender staan ideeën om deze maand te geven zoals Jezus
gaf. Door eenvoudige daden te verrichten, klein of groot,
verspreidt u het licht van Jezus Christus.

Week

1

2–8 dec

Verlicht de
wereld
Bedenk manieren om
wereldwijd mensen in
nood te helpen.

Week

2

9–15 dec

Verlicht uw
buurt
Zoek manieren om uw
buurt te dienen.

Week

3

16–22 dec

Verlicht uw
familie
Wees deze week lief voo
uw dierbaren.

Week

4

23–29 dec

Verlicht uw
geloof
Versterk tijdens deze laatste
week uw eigen geloof in
Jezus Christus.

ZO

MA

Help mensen wereldwijd door
te doneren.
Verdiep u in de problemen in
een ander land. Hoe kunt u
helpen?
Luister naar het verhaal van
een vluchteling. Ga na of u
ergens mee kunt helpen.

ZO

Zaterdag

Instructies:

MA

1 dec

Kies elke week een of meer
ideeën of voeg die zelf toe.

Wereldwijde dag
van dienstbetoon

de weekdagen waarop
2 Omcirkel
u iemand wilt dienen.

Ik ga anderen dienen door

met #VerlichtDeWereld hoe
3 Deel
u anderen aan het dienen bent.

DI

WO

DO

Doneer de kostprijs van uw
lievelingsmaaltijd en voed de
hongerigen.

DI

WO

DO

Maak het tuinpad van een
bejaarde buur sneeuwvrij.

Vraag een nieuwe klasgenoot
of collega uit eten.

Maak een ander deelgenoot
van uw familie-erfgoed. Nodig
een vriend uit voor een
kersttraditie van uw familie.

Vraag een bejaarde een
verhaal uit zijn of haar leven te
vertellen.

Bel uw ouders op (in plaats
van ze een sms te sturen).
Bid als familie.

DI

WO

Geef uw ouders of
schoonouders een
handgeschreven briefje.

Vertel ieder persoon tijdens
het eten waarom u van hem of
haar houdt.

Ga met uw gezin in uw
ouderlijk huis karweitjes doen.

MA

Woon een speciale kerstdienst
bij (of nodig er iemand voor
uit). U bent op 23 december
alvast welkom op een van onze
kerstdiensten.*
Neem u voor om deze week ’s
ochtends geknield te bidden.

VR

ZA

Nodig een weduwe of
weduwnaar te eten uit.

DO

VR

ZA

DO

VR

ZA

Hebt u een familielid dat u
lange tijd niet hebt gesproken?
Bel hem of haar dan op.

Doe met ieder van uw
kinderen een activiteit.

ZO*

christelijke liefdadigheid is.

Vertel op sociale media over
iemand die een voorbeeld van

Schenk een stuk speelgoed
aan een kinderziekenhuis.

MA

ZA

Lever uw oude telefoon,
horloge of andere apparaten
bij een liefdadigheidsinstelling
in.

Bied een vriend die gaat
verhuizen uw hulp aan.

ZO

VR

Kerstdag

WO

Zet uw wekker een kwartier
vroeger, zodat u Schriftstudie
kunt doen.

Deel op sociale media hoe
bidden u heeft geholpen toen
u het zwaar te verduren had.

Lees het verhaal van de
geboorte van de Heiland
(Lukas 2:1–16).

Bezoek een tempel of andere
godsdienstige locatie.
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