Ideeen voor gezinnen:

Tijd om te schitteren!
Missionaire ideeën en projecten voor gezinnen.
• Help met het bereiden of serveren van een maaltijd bij een opvanghuis.
• Bezoek een bejaardentehuis.
• Bak koekjes of kook een maaltijd voor één van de buren.
• Doneer geld aan een lokaal goed doel of aan hulpverlening bij een ramp.
• Help met het schoonmaken van jullie korpsgebouw.
• Bied aan om bij de buren bladeren op te vegen, onkruid te wieden, sneeuw weg te scheppen of het gras te
maaien.
• Verzamel knutselspullen voor een lokaal gezinshuis.
• Bezorg koffie bij het politiebureau en bedank de agenten voor hun diensten.
• Bid met een buur of een vriend.
• Nodig een gezin in je omgeving uit voor een evenement bij jullie korps.
• Geef mensen die op een hete dag langs je huis lopen een koud drankje.
• Investeer in iemands huwelijk door gratis op te passen zodat zij een avondje uit kunnen.
• Maak of koop beterschapskaarten voor zieken in het ziekenhuis.
• Zoek je kledingkast uit en geef kleding aan iemand die het goed kan gebruiken.
• Bied aan om boodschappen te doen voor een alleenstaande moeder met jonge kinderen.
• Bied vrijwillige hulp aan bij het dierenasiel.
• Maak een pakketje met warme sokken, een fles drinken en mueslirepen om uit te delen aan daklozen die je
tegenkomst.
• Verkoop in een kraampje limonade of warme chocolademelk. Doneer de opbrengst aan het Leger des Heils.
• Ruim zwerfafval op in het dichtstbijzijnde park.
• Bied aan om gebouwen met graffiti in je buurt over te schilderen.
• Geef de vuilnismannen of -vrouwen een cadeautje.
• Breng een maaltijd bij een gezin waar net een baby is geboren.
• Help iemand die ziek is door bijvoorbeeld te koken of boodschappen te doen.
• Koop koffie voor iemand die achter je in de rij staat.
• Ruim de rommel op die mensen op tafel achterlaten bij een fastfoodrestaurant.
• Bezoek mensen uit jouw korps of uit jouw omgeving die in het ziekenhuis liggen.
• Schrijf een brief aan een zendeling in een ander land.
• Maak lunches klaar (voor werk of school) voor een ander gezin.
• Bied je buren aan om de hond uit te laten.
• Laat iemand bij de kassa voorgaan.
• Start een moestuin voor de wijk en help deze onderhouden.
• Adopteer een ‘opa’ of ‘oma’ en bezoek hem of haar regelmatig. Probeer een manier te vinden om hem/haar
te helpen en te zegenen.

Sta op en schitter!
Missionaire IdeeEn voor gezinnen
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