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Beste lezer,
Leuk dat je meedoet met de 40-dagen challenge.
Het blijft een gekke tijd waarin we nu leven. We zitten
voor een groot deel binnen, moeten thuis werken aan
school en veel activiteiten gaan niet door.
Ook Kerk-zijn doen we anders. We kunnen niet
samenkomen, maar…, we kunnen wel ons geloof beleven.
Deze 40-dagentijd doen we dat door stil te staan bij het
thema: Een wereld van verschil.

Verdieping
Ook gaan we stilstaan bij een aantal thema’s van de 40dagen kalender. Tweewekelijks zal er een filmpje worden
gedeeld met een stukje verdieping. Deze filmpjes zullen
gaan over een aantal weekthema’s van de kalender. We
willen door middel van deze filmpjes jullie bemoedigen en
iets meegeven!

Een wereld van verschil
Jezus was de grootste verschilmaker in de geschiedenis.
We reizen mee met Jezus door Mattheüs om te zien hoe
hij het verschil wist te maken in de wereld van de ander.
We hopen je te inspireren en handvatten te geven om
ook verschil te maken, juist nu. De handvatten hebben we
uitgewerkt, de challenges. Het is dan ook de bedoeling
dat je de challenges niet alleen doet maar samen! Samen
met je vader, moeder, broer en zus of vriend(in). Houd
wel rekening met de coronamaatregelen.

Online meeting
Elke week zal er een online meeting zijn voor jou met je
jeugdgroep. Deze meetings zullen ongeveer 45 minuten
duren. In deze tijd ga je samen met je jeugdleider kijken
naar de challanges. Tijdens deze momenten is er ruimte
voor vragen, kun je jouw afgeronde challenges laten zien
of heb je het met elkaar kort over het verdiepingsfilmpje.
Wanneer deze meetings zijn krijg je te horen van je
jeugdleider.
Social media
Natuurlijk is het leuk als je de vooruitgang van je bingo
deelt met de rest van de groep. Dit mag je doen door op
Instagram ons te taggen of het te delen in je
WhatsAppgroep.

Bingo
Voor op het boekje zie je een bingokaart. Op deze
bingokaart staan 16 challenges. Aan jou de taak zoveel
mogelijk uitdagingen te vervullen. Er zijn 4 mogelijkheden
waarop je bingo kunt halen. Een rij van 4 verticaal,
horizontaal of diagonaal, óf de hele kaart vol. Natuurlijk
kun je ook wat winnen als je bingo hebt. De prijzen staan
achter in dit boekje beschreven.
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Polsbandje
Om je letterlijk te laten voelen en weten dat je er bij hoort
en dat je er toe doet, krijg je een armbandje cadeau. Ook
je jeugdleider heeft zo’n tof polsbandje gekregen. Er zijn
twee soorten armbandjes uitgedeeld: ‘surrounded by You’
en ‘God is Greater than the Highs and Lows’. Onderling
ruilen mag ;-)
Als je vragen hebt kun je altijd bij je jeugdleider terecht!
Zet hem op!
- Erwin Kramer
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Sparen voor moeders in Ethiopië
Het is een goede gewoonte in de 40-dagentijd om stil te
staan bij mensen die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. Kom samen in actie voor moeders in Ethiopië.
TEAR helpt hen zelfstandig een inkomen te genereren eҒ
n
leert hen eigen eten te verbouwen. Zo verdienen ze geld
om hun kinderen met een gevulde maag naar school te
laten gaan.
Bij iedere kalender zit een spaardoosje waarmee je thuis
kunt sparen. Je kunt ook met elkaar een actie
organiseren. Dit is leuk om met elkaar te doen en je helpt
anderen die jullie steun hard nodig hebben. Check ook de
spaarchallenges!
Op www.baptistenmeppel.nl/40dagentijd vind je alle info
hoe je jouw gespaarde geld bij de penningmeester van
onze gemeente krijgt.
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Laat je hond uit of die van een ander
In deze challenge ga je 1x per week
de hond uitlaten.
Nu kan het zijn dat je geen hond hebt.
Vraag dan aan je buurman of iemand anders
die je kent of je hun hond mag uitlaten.
Lukt het je niet om deze challange te doen?
Meld het dan aan de leiding.
Als je dit elke week een keer gedaan hebt
mag je het hokje op de bingo kaart inkleuren.
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Maak elke week een foto van iets
waar jij aan moet denken bij
“Corona”
Het is de bedoeling dat je elke week een foto
maakt van iets wat voor jou echt past bij deze
tijd. Denk aan mensen met een mondkapje op
of mensen die 1,5 meter afstand houden van
elkaar of winkelpersoneel dat karretjes
schoonmaakt.
Deze foto’s bewaar je en stuur je ter controle
naar je jeugdleider.
Wees creatief! Als de jeugdleider elke week
een foto heeft ontvangen dan mag je het
hokje inkleuren.
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Lees een heel bijbelboek
Bijbellezen is belangrijk, maar niet iedereen
vindt het leuk of makkelijk om dit ook te doen.
Door deze challenge dagen we je uit om in
deze 40-dagen een bijbelboek uit te lezen.
Pak een bijbelvertaling die lekker leest,
bijvoorbeeld de bijbel in gewone taal. Een tip
pak één van de evangeliën. Het Evangelie van
Lukas en Johannes leest prettig en je krijgt
een kijkje in het leven van Jezus door de ogen
van een dokter en van Zijn beste vriend.
Betrek je ouders erbij en laat hen het
bingohokje inkleuren als het gelukt is.
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Speel een game online of een bordspel
Veel van deze challenges zullen je uitdagen
om iets met een ander te doen. Zo ook deze
challenge. Speel een online game met iemand.
Dat kan FIFA zijn of FORTNITE, maar het mag
ook AMONG US zijn. Je kan het zo gek niet
bedenken. Als je het met iemand online
spelen kan heb je de challenge al gehaald.
Hetzelfde geldt voor het bordspel. Denk aan
Ganzenbord, Mens-erger-je-niet of Monopoly.
Doe dit 1x per week.
Hierna mag je het bingohokje inkleuren.
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Hoe maak jij het verschil?

In deze opdracht willen we je kort stilzetten bij
het thema: Een wereld van verschil. Neem de
tijd om hierover na te denken. Misschien vind
je dit lastige vragen. God wil je hierbij helpen.
De bijbel staat vol met mensen die het verschil Wat zou je extra kunnen doen om een
maken. Dit kan jij ook!
verschil te maken? Bijvoorbeeld op school
of thuis
Hoe maak jij het verschil?

Gebed:
God, ik vind het lastig om te bedenken hoe ik
het verschil kan maken. Wilt u mij helpen. Ik
zou graag willen weten hoe ik dit kan doen.
Amen
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Doe iets sportiefs
Als je al een sport beoefent heb je mazzel,
dan kun je dit bingohokje nu al inkleuren. Het
is de bedoeling dat je 1x per week minimaal 30
minuten iets sportiefs doet. Dat kan hardlopen
zijn, maar ook jou training van de sport die je
beoefent telt mee. Ook hier dagen we je uit
om dit samen met iemand te doen. Een vriend
of vriendin of met je broer of zus. Wees
creatief! Als je dit gedaan hebt mag je het
bingohokje inkleuren.
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Haal geld op voor het spaardoel
Wat het spaardoel precies is kun je voorin dit
boekje lezen. Het thema van deze 40-dagen is
"Een wereld van verschil". Eén van de
manieren waarop wij het verschil kunnen
maken is door geld te geven. Haal zo veel
mogelijk geld op voor dit doel. Dit kun je doen
door acties te verzinnen. Bijvoorbeeld een
sponsorloop of verkoop cupcakes. Wees
creatief! Degene die het meeste geld heeft
opgehaald krijgt een prijs. (Dit kun je achterin
het boekje vinden). Aan het einde van de 40dagentijd mag je dit hokje inkleuren en wordt
de winnaar bekend gemaakt.
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Haal boodschappen voor iemand
Er zijn mensen die in deze tijd niet op drukke
momenten naar de supermarkt durven of
mensen die door hun gezondheid verhinderd
zijn. Het zou heel mooi zijn als we deze
mensen kunnen helpen door een keer
boodschappen voor ze te halen. Misschien
ken je iemand in je omgeving die je hiermee
helpen kan. Denk aan je buurman of
buurvrouw, je opa of oma of gewoon voor je
ouders. Probeer dit zo vaak mogelijk, doch
minstens 1x per week te doen. Als je dit
gedaan hebt mag je het bingohokje inkleuren.
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Bakwedstrijd (Heel Meppel bakt!)
Bak een taart, cake, brownies of iets anders.
Degene die de mooiste taart bak wint een
prijs. Dit baksel zou je ook weer kunnen
verkopen voor het spaardoel. Wees creatief!
Maak er een foto van en stuur die in de
appgroep of breng hem langs bij iemand.
Denk aan je buren of je jeugdleider. Ik heb
gehoord dat de jongerenwerker ook erg van
taart houd…;-) Wie de mooiste taart of ander
baksel heeft gemaakt wint een prijs. Dus
versier je taart, maak er sowieso een foto van
en stuur die naar je jeugdleider. Als je dit hebt
gedaan mag je het bingohokje inkleuren.
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Wie maakt in jou leven het verschil?

We gaan weer kort stil staan bij het thema.
Zoek een rustige plek op en denk na over wie
voor jou het verschil maakt. Wie helpt je als je
het moeilijk hebt of als het niet lukt met
schoolwerk of als je gewoon even chagrijnig
bent wie vrolijkt jou dan op?
Wie maakt voor jou het verschil?

Hoe doet diegene dat?

Jezus wil graag het verschil maken in jouw
leven. Hij wil je helpen met alles wat je doet.
Je mag hem uitnodigen dit ook in jouw leven
te doen. Misschien klinkt dat
een beetje gek voor je
maar het is eigenlijk heel simpel.
Gebed:
God, ik zou graag willen dat u mij helpt in mijn
leven. Met alles wat ik doe! Ik weet nog niet zo
goed hoe U dat doet en ook snap ik het soms
niet helemaal. Wil u mij helpen begrijpen wie U
bent en wat u voor mij kunt doen. Amen
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Stuur een kaart naar iemand
Het is altijd leuk om een kaartje te ontvangen.
Vooral als deze zelfgemaakt is of met een
persoonlijke boodschap. Stuur deze kaart
naar iemand die het goed kan gebruiken.
Denk bijvoorbeeld aan iemand die door een
moeilijke tijd gaat of stuur een kaartje naar
iemand van je jeugdgroep. Wederom, wees
creatief! Als je dit gedaan hebt mag je het
bingohokje inkleuren.

In het 40dagenpakket zitten ook twee miniboekjes
die het paasverhaal uitleggen. Misschien ken je wel
iemand die je een kaartje wilt sturen én wie je graag
wilt laten kennismaken met het paasverhaal. Heb je
meerdere boekjes nodig, check dan even op
www.baptistenmeppel.nl/40dagentijd hoe je aan
meer boekjes komt.
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Leer de Challengebijbelteksten uit je hoofd
Er zullen 4 filmpjes met jullie worden gedeeld
die wat dieper ingaan op de 40-dagentijd. In
deze filmpjes zal een bijbeltekst voorkomen
die je uit je hoofd mag leren. Maak een filmpje
van jezelf terwijl je de tekst opdreunt en stuur
dit naar je jeugdleider. Als je dit heb gedaan
mag je het bingohokje inkleuren.
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Schrijf een gedicht
Het kan zijn dat je in deze tijd denkt: “Wat zal
ik nu eens gaan doen”. De verveling kan
toeslaan. Dan is deze challenge echt iets voor
jou. Schrijf een gedicht! Misschien ben je niet
zo goed in dichten vraag dan om hulp van
iemand uit je groep of aan je ouders. Deel je
gedicht met bijvoorbeeld je jeugdleider. Heb
je dit gedaan dan mag je het bingohokje
inkleuren.
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Verzamel lege flessen voor het spaardoel
Iedereen heeft wel statiegeldflessen. Dat
betekent dat je er geld voor krijgt als je ze
inlevert. Dit geld kun je weer schenken aan
het spaardoel. Spaar zoveel mogelijk lege
flessen. Moedig je opa en oma ook aan dit te
doen! Aan het einde van de 40-dagentijd mag
je dit bingohokje inkleuren, maar dan moet je
minimaal 15 flessen hebben verzameld.
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Waar wil jij nog in groeien?

We hebben in de laatste weken stil gestaan bij
het thema: Een wereld van verschil. Misschien
vind je dit thema best lastig en begrijp je nog
niet alles. Dat is niet erg! In je leven zal je
merken dat je groeit. Je wordt langer, je
wordt ouder maar ook je geloof groeit. Dit
mag helemaal op jouw eigen tempo.
Misschien heb je in deze weken dingen
geleerd. Schrijf die dingen op.

Wat heb jij geleerd in de afgelopen weken?

Jezus houd heel veel van je, hij ziet je en hij
kijkt vol bewondering naar je! Of je de dingen
nu allemaal begrijpt of niet. Hij wil je
aanmoedigen om door te gaan met je
geloofszoektocht. Blijf bidden, blijf bijbel
lezen. Ik kan je verzekeren dat dit het verschil
gaat maken in jouw leven!
Gebed:
God, Ik wil blijven groeien. Ik wil u beter leren
kennen. Wilt u mij hierbij helpen?

Waar wil je nog in groeien?
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Doe iets creatiefs
Sommige mensen houden heel erg van
tekenen, schilderen of knutselen. Iets maken
van hout, papier, karton, ijzerdraad, knijpers,
noem maar op, het mag allemaal voor dit
bingohokje. Het kan zijn dat je hier niet zo van
houdt. In dat geval is het voor jou echt een
uitdaging en moedig ik je aan om toch iets te
verzinnen. Als je dit gedaan heb laat je het
zien aan je jeugdleider en mag je het
bingohokje inkleuren.
In het 40dagenpakket (wat je als gezin hebt gekregen) zitten
ook twee kleurplaten. Deze zou je ook kunnen inkleuren of
op een andere manier gebruiken voor je creatie!
Of maak in de stille week (die start op 28 maart) jouw eigen
versie van het paastuintje met de tuinkerszaadjes uit het
40dagenpakket. Een beschrijving van wat een paastuintje is
vind je op www.baptistenmeppel.nl/40dagentijd.
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Bid hardop aan tafel
Het is belangrijk dat we praten met God. Door
gebed kun je vragen stellen aan God of kun je
je zorgen aan hem vertellen. Ook kun je
bidden voor de ander. Om dit te leren dagen
we je uit minimaal 1x per week hardop te
bidden aan de etenstafel. Bij jou thuis wordt
er vast gebeden voor het eten. Nu is het jouw
buurt, jij mag bidden voor het eten! Doe dit
minimaal 1x per week. Als je dit gedaan hebt
mag je het bingohokje inkleuren.
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Dek de tafel of ruim de tafel af
Misschien doe je dit al trouw elke week en heb
je thuis zelfs een schema voor het tafel
dekken en afruimen. Dan is dit voor jou een
makkie! Zo niet, dan aan jou de taak om
minimaal 1x per week de tafel te dekken of af
te ruimen. Als je dit hebt gedaan mag je het
bingohokje inkleuren.
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Elke week 1 dag zonder telefoon
Je weet het wel, tril tril, daar heb je weer een
berichtje. WhatsApp, Snapchat, Insta of
Tiktok. Je krijgt de hele dag door berichten.
Soms lijkt het net alsof je niet zonder je
telefoon kan. Bij deze ben je uitgedaagd om
elke week 1 dag zonder telefoon door te
brengen. Dus van 8 uur in de ochtend tot 8
uur in de avond. Tip, lever je telefoon in bij je
ouders. Als je dit na 40-dagen elke week 1
keer hebt gedaan, dan mag je bingohokje
inkleuren.
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Prijzen

Chocoladereep
of zak snoep

Bingo 4 vakjes,

diagonaal, horizontaal of verticaal:

10 euro bon Hema

Prijs bakwedstrijd

10 euro bon Bol.com

Spaardoel bingo
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