Organiseer een talentenactie!

In Matteüs 25 vertelt Jezus een verhaal over talenten.
Wat doen wij met onze talenten? Begraven we ze?
Of komen we in actie en delen we ze met anderen?
Organiseer een talentenactie in uw gemeente, maak
meer van 1, 2 of 5 euro en kom zo samen in actie voor
kinderen in de knel of een ander project van Kerk in Actie.
Ga naar www.kerkinactie.nl/talentenactie voor
• een handig stappenplan om de actie te organiseren
• een bestelformulier voor de benodigde talentenkaarten
•		 heel veel leuke actie-ideeën om talenten te vermeerderen
• informatie over de actieprojecten
Natuurlijk kunt u op elk moment in het jaar een talentenactie
organiseren. U kunt dit bijvoorbeeld doen tijdens een Kerk in
Actie-campagne of voor een Kerk in Actie-project waar uw
gemeente bij betrokken is.
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Zo maak je meer van 1, 2 of 5 euro!
• Verkoop maaltijden
• Geef een lezing over een onderwerp waar je veel vanaf weet
• Organiseer een filmavond
• Bied een lift aan
• Brei warme shawls en verkoop ze
• Verzamel lege flessen
• Start een hondenuitlaatservice
• Houd een verhalen- of gedichtenavond
• Geef een haakworkshop
• Bied een fotoshoot aan
Ga voor meer ideeën naar www.kerkinactie.nl/talentenactie

´In onze gemeente werd vorig jaar een talentenactie
georganiseerd. Meer dan vijftig mensen deden mee.
Fantastisch om te zien hoe iedereen in actie kwam
voor het goede doel. Er is veel geld opgehaald en het
gaf de gemeente een boost.´ Astrid, 55 jaar
´Ik heb in alle brievenbussen in mijn straat een briefje
gedaan waarop stond dat ik voor 10 euro auto´s wilde
wassen, van binnen en van buiten. Natuurlijk voor het
goede doel. Ik heb wel twaalf auto´s gewassen!´
Robin 14 jaar
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