
Senioren
Ga bij ze op bezoek, 

praat met ze en luister. 
Jacobus 1:19

In de kerk
Glimlach naar 

IEDEREEN! Een gratis 
blessing met een 

prachtige uitwerking!

Op je werk Vraag wat je kunt doen 
om te helpen 

Senioren
Bak iets lekkers (of loop 

langs de bakker). 
Samen eten = liefde 

delen!

In de kerk Heet gasten welkom Op je werk Neem iets lekkers voor 
je collega’s mee 

Senioren Help met de 
boodschappen doen

In de kerk
Ga bij iemand zitten die 
alleen zit, of vraag of ze 
naast je komen zitten. 

Op je werk Deel je geloof 

Senioren Lees de bijbel of een 
mooi boek voor

In de kerk Bid met iemand die het 
nodig heeft.

Op je werk Wees de positieve en 
niet de zeurkous 
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Senioren Zing of speel muziek 
voor ze

In de kerk Vraag waar je voor kunt 
bidden aan iemand 

Op je werk Stop het geroddel 

Senioren Kijk samen naar hun 
favoriete tv programma

In de kerk Luister naar iemands 
verhaal

Op je werk Bedank je baas of je 
collega 

Senioren
Vraag hen naar dingen 

waar ze graag over 
praten

In de kerk Bedank en bemoedig 
een vrijwilliger

Op je werk Wees bereid iemand te 
helpen 

Senioren Breng een huisdier om 
te aaien of knuffelen.

In de kerk
Onthoud dingen: namen, 

gebed vragen, 
lievelingsdingen...

Op je werk Wees altijd bereid om 
iets extra’s te doen. 
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Senioren Doe een huishoudelijk 
klusje

In de kerk Praat met een senior Schrijf Schrijf een 
bedankbriefje

Senioren Breng verse bloemen In de kerk
Houd iemands baby vast 

zodat de ouder met 
anderen kan praten 

Schrijf Schrijf een echte brief, 
gewoon zomaar 

Senioren
Help met een tuinklus 

(harken, maaien, 
schoffelen, ..)

In de kerk
Speel met de kleine 

kinderen zodat ze niet 
ondeugend worden 

Schrijf
Schrijf mooie 

bijbelteksten op en deel 
ze uit. 

Senioren Breng ze naar een 
doktersafspraak 

In de kerk
Geef een knuffel aan 
een meisje wat het 

moeilijk lijkt te hebben 

Mail een vriend/ 
vriendin en vraag hoe 

het met ze gaat. 
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In je gezin Bied iemand hulp aan In de kerk Raap rommel op en gooi 
het in de prullenbak, 

Schrijf
Schrijf een 

bemoedigend briefje 
aan iemand die het 

nodig heeft. 

In je gezin Praat met je moeder In de kerk
Ontdek wie er niet is en 

bel diegene op, stuur 
een berichtje of een 

briefje 

Schrijf
Stuur een appje naar 
iemand en laat weten 

dat je voor haar bid. (En 
bid dan ook) 

In je gezin Geef een knuffel In de kerk
Breng wat lekkers naar 
de kinderkerk (wel eerst 

vragen) 
Schrijf

Schrijf bijbelteksten en 
plak deze op openbare 

plekken (wees hier 
fijngevoelig in) 

In je gezin Zeg “Ik hou van jou" In de kerk
Bid voor de spreker 

voor, gedurende en na 
de dienst. 

Schrijf
Schrijf bijbelteksten op 
briefjes die je verstopt 
in bibliotheek boeken 

(EGZ bieb) 
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In je gezin
Ruim de tafel op na het 
eten/ doe de afwas als 
dit niet jouw taak al is.  

In de kerk Bedank de spreker en 
zijn/ haar gezin. 

Schrijf Stuur een kaart naar 
een kind 

In je gezin Maak iemands 
lievelingseten of toetje

In de kerk

Nodig iemand uit bij je 
thuis. Het is ok als je huis 

niet opgeruimd is of als 
de lunch heel eenvoudig 
is. Mensen onthouden de 

gezelligheid en dat je 
interesse in hen had!

Schrijf Schrijf een gedichtje 
voor iemand 

In je gezin
Schrijf een 

bedankbriefje en leg dat 
op iemands kussen. 

In de kerk Leen een christelijk 
boek of muziek uit 

Schrijf

Stuur een kaart. Wie wil 
er nou niet een kaartje 
ontvangen dat je laat 
weten dat er iemand 

aan je denkt?

In je gezin Koop iets dat ze al lang 
wilde hebben.

In de kerk Onthoud verjaardagen Bonus Stuur bloemen 
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In je gezin Maak een lekker 
ontbijtje (op bed)

In de kerk Zing of speel muziek Bonus Geef iemand een mand 
fruit 

In je gezin Plak een lief briefje op 
de badkamer spiegel

In de kerk Help bij de kinderkerk Bonus Geef anoniem geld aan 
iemand 

Buiten Glimlach en zeg hallo 
naar mensen 

In de kerk Help bij de pareltjes Bonus Wees een bemoediger

Buiten Laat iemand voorgaan 
bij inparkeren 

In de kerk
Doe mee met 

kerkavonden door de 
weeks (gebed, kring, 

ladies, praise etc)

Bonus
Geef iemand een 

cadeaubon voor zijn of 
haar lievelings winkel of 

restaurant
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Buiten Betaal iemand anders 
zijn eten 

In de kerk Help een keer mee de 
kerk schoonhouden 

Bonus Kies altijd voor 
vriendelijkheid

Buiten Wees vriendelijk en 
geduldig naar je ober 

In de kerk Betaal je tienden Bonus
Nodig iemand uit voor 

de kerk/ @home/ 
Ladies

Buiten
Geef een ruime tip met 
een briefje/ bijbeltekst/ 

kaartje 
In de kerk Geef een extra gift Bonus

Bied aan om gratis op te 
passen bij een jong 

gezin zodat de ouder(s) 
er samen op uit kunnen.

Buiten Houd de deur voor 
iemand open 

In de kerk Bedank het muziekteam Bonus

Ik bel je nog/ ik spreek 
je nog/ we maken gauw 
eens een afspraak. Je 

zegt het zo makkelijk… 
maar wie moet jij nog 

bellen? Doe het 
vandaag!
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Buiten Laat iemand voor je in 
de rij 

In de kerk
Houd de bijbel open 

voor een oudere of een 
kind

Bonus
Mooi boek gelezen? 

Geef het weg, met een 
mooi briefje erbij!

Buiten
Deel een kortingsbon/ 
2e gratis/ geef de 3e 
weg van je 3 halen 2 

betalen 

In de kerk Bedank iemand die iets 
heeft gedeeld 

Bonus

Maak iets lekkers voor jezelf en 
eet het ergens in een openbare 
ruimte: park, bushalte, … Kijk 
naar de mensen om je heen en 
knik vriendelijk. Bid voor de 
mensen die je ziet. Kijk vooral 
niet op je telefoon of in een 
magazine….

Buiten
Raap dingen op die 

ergens vanaf gevallen 
zijn (in de winkel, op 

een terras..)

Bonus
Geef dingen weg (in 

goede staat) die je niet 
meer gebruikt 

Bonus
Bied aan om een keer te 
(laten) koken voor een 

jong gezin of iemand die 
ziek is. 

Buiten
Wees vriendelijk en 

geduldig naar de 
kassiere 

Bonus Koop een ijsje voor 
iemand 

Bonus Wees een mentor
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Buiten Zeg dank je wel Bonus
Leen je spullen uit 
(zonder ze terug te 

verwachten)
Bonus Leer iemand iets 

Buiten Geef een vreemde een 
oprecht compliment 

Bonus Laat de hond van de 
buren een keer uit

Bonus Doneer bloed

Buiten
Doe wat extra geld in de 

parkeermeter (voor 
degene na jou)

Bonus Bak iets lekkers voor je 
buren

Buiten

Doe boodschappen in een andere 
winkel. Zoals jij in een vreemde 
omgeving moet zoeken naar je 
eten zo zijn er vele vele 
vluchtelingen die in een vreemd 
land moeten zoeken naar nieuwe 
dingen. Bid voor hen. Kom je er 
eentje tegen? probeer te helpen. 

Buiten Raap rommel op en gooi 
het netjes weg 

Buiten

Stop een euro in je zak 
en kijk wie deze 
vandaag nodig heeft.  
Geef en u zal gegeven worden. 
Lukas 6:38 

Buiten
Zwaai naar voetgangers 

als je wacht voor een 
zebrapad. 
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