
 

spreekbeurtpakket ZGG 

 



Hoi!  

Voor je ligt het spreekbeurtpakket van ZGG. Dit betekent dat jij een spreekbeurt 

of werkstuk gaat maken over de zending, dat is mooi! In dit pakket vind je infor-

matie die je kunt gebruiken. Voor meer informatie of mooie foto’s kun je kijken op 

onze website ZGG Junior. Verderop in dit spreekbeurtpakket kun je daar meer 

over lezen.  

Heel veel succes! 

 

En... laat je ons weten hoe het is gegaan? Je kunt ons mailen via info@zgg.nl. Wie 

weet kun je er wel een foto bij doen! 

 

Groetjes, 

ZGG 

https://zgg.nl/voor-kinderen/
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ZGG heeft al een hele geschiedenis achter de rug. Hieronder vind je een aantal belangrijke 

jaartallen en gebeurtenissen. Soms staat er ook een bijpassende foto bij. 

 

 

 

1954 

Het zendingsblad Paulus verschijnt voor de eerste keer.  

 

 

 

 

1957 

De eerste landelijke zendingsdag wordt gehouden.  

 

 

 

 

1962 

Vijf zendingswerkers vertrekken naar Irian Jaya om zendingswerk te doen. 

Tegenwoordig heet dit eiland Papoea; het is een provincie van Indonesië.  

 

 

 

 

1963 

ZGG begint ook met zendingswerk in het land Nigeria, in Afrika. Eerst in het 

gebied Igede, in 1974 ook in het gebied Izi.  

 

 

 

 

1969 

In Irian Jaya (nu dus Papoea) wordt voor het eerst iemand van de bevolking 

gedoopt . 

 

 

 

 

1977 

In Nigeria wordt de eerste doopdienst gehouden in het Izi-gebied.  



 

 

 

 

1984 

Op Papoea wordt een kerkverband opgericht uit het zendingswerk van ZGG: 

de Gereja Jemaat Protestan di Irian Jaya (GJPI).   

 

 

 

 

1988 

In Nigeria ontstaat nu ook een kerkverband uit het zendingswerk: de Nigeria 

Reformed Church (NRC).  

 

 

 

 

1991 

ZGG begint in een derde land met zendingswerk, ook in Afrika. Nu gaat het 

om Guinee.  

 

 

 

 

1994 

Het zendingswerk in Albanië begint; de eerste zendingswerker vertrekt er-

heen.  

 

 

 

 

 

1995 

De eerste zendingswerker wordt uitgezonden naar Ecuador, in Latijns-

Amerika. Daar werkt ZGG voor het eerst in grote steden met sloppenwijken.  

 

 

 

 

1998 

De eerste doopdienst in Albanië wordt gehouden.  



 1998 

De eerste doopdienst in Ecuador wordt gehouden.  

 

 

 

 

2006 

Voor het eerst verschijnen Bijbelboeken in het Mogofin, een taal van een 

stam in Guinee waaronder ZGG werkt.  

 

 

 

 

2009 

Predikanten uit de kerken op Papoea en in Nigeria mogen vanaf nu ook pre-

ken in kerkdiensten in Nederland (met een goede vertaling).  

 

 

 

 

2017 

ZGG begint een nieuw zendingsveld in Cambodja (Azië).  

 

 

 

 

2019 

In Ecuador worden twee gemeenteleden toegelaten tot de opleiding tot pre-

dikant en evangelist.  



Waar werkt de zending?  

Zending Gereformeerde Gemeenten werkt in verschillende landen, verspreid over de hele 

wereld. Kijk maar eens op het kaartje. Misschien weet je zelfs in welke werelddelen die 

landen liggen. In die landen mogen zendingswerkers het Woord van God vertellen. Zen-

dingswerkers hebben soms ook andere taken. Denk aan mensen helpen om te leren lezen 

en schrijven. 

 

Je ziet de landen op het kaartje hieronder. Op de volgende bladzijden kun je over de ver-

schillende landen meer lezen. Naast de landen die je op het kaartje ziet, werkt ZGG ook in 

Oost-Azië en het Midden-Oosten. 

 



Albanië 
 

#Officiële taal: Albanees 

#Hoofdstad: Tirana 

#Religie: Atheïsme (officieel), 

islam en christendom (Grieks

-Orthodox) 

#Oppervlakte: 28.748 km² 

#Inwoners: 3,6 miljoen 

Over het land 
Albanië ligt in het zuidoosten van Europa. Het grenst aan Griekenland, Noord-Macedonië, Kosovo en Montenegro. 

Het hoort niet bij de Europese Unie. De hoodstad Tirana ligt ongeveer 2100 kilometer bij Nederland vandaan. 

Albanië kent net als wij een winterperiode en een zomerperiode. In de winter is het meestal iets minder koud dan 

in Nederland, in de zomer is het vaak warmer dan bij ons. Aan de kust van Albanië is het net of je in Italië of Grie-

kenland bent. Maar in de hogere bergen in het binnenland wordt het frisser dankzij een koud windje. Tussen de 

bergen, waar je goed kunt wandelen en fietsen, liggen soms grote vlaktes vol mooie bloemen. Koeien, schapen en 

herten lopen er rustig tussendoor.  

In Albanië is genoeg ruimte om te wonen. Gemiddeld leven er ongeveer 100 mensen op één vierkante kilometer. 

In Nederland zijn dat er 416. Van de hele bevolking is 34,7% 0-24 jaar oud, 12,2% is ouder dan 65 jaar.  

 

ZGG in Albanië 
In 1994 begint Zending Gereformeerde Gemeenten met het zendingswerk in Albanië. In de plaatsen Sarandë en 

Delvinë ontstaan kleine gemeenten. Later start ZGG ook in de plaatsen Tepelenë en Durrës.  

In Delvinë is een zendingsgemeente ontstaan waar Albanese leden ook helpen bij het werk in de kerk. In Tepelenë 

en Durrës worden op zondag samenkomsten gehouden. De mensen lezen de Bijbel en leren hoe het leven van 

een christen eruit ziet. Maar natuurlijk eten ze ook graag met elkaar om goed contact te houden.  

Zendingswerkers en Albanese leden van de gemeenten proberen ook of ze nieuwe mensen kunnen meenemen 

naar de activiteiten in de kerk. Daarom is er veel werk met kinderen in Albanië. Misschien dat de ouders de kerk 

ook interessant gaan vinden als hun kinderen erheen gaan! 

 

 



Wie werken in Albanië? 
In vier plaatsen in Albanië wonen zendingswerkers van ZGG. Het zijn mannen, vrouwen en kinderen. Wil je deze 

zendingswerkers leren kennen? Ga dan naar zgg.nl/landen/albanië/zendingswerkers. 

 

Albanië 
 

#Officiële taal: Albanees 

#Hoofdstad: Tirana 

#Religie: Atheïsme (officieel), 

islam en christendom (Grieks

-Orthodox) 

#Oppervlakte: 28.748 km² 

#Inwoners: 3,6 miljoen 

https://zgg.nl/landen/albani%C3%AB/zendingswerkers/


Cambodja 
 

#Officiële taal: Khmer 

#Hoofdstad: Phnom Penh 

#Religie: 96% boeddhisme  

#Oppervlakte: 181.035 km² 

#Inwoners: 15,7 miljoen 

Over het land 
 

Cambodja ligt in het zuidoosten van Azië. Het grenst aan Vietnam, Laos en Thailand. De hoofdstad Phnom-Penh 

ligt ongeveer 9600 kilometer bij Nederland vandaan. 

 

Veel mensen gaan graag naar Cambodja omdat het zo'n mooi land is. In het laag-gelegen land liggen uitgestrekte 

rijstvelden. Aan de kust vind je mangrovebossen en ook regenwoud. Voor de kust liggen schitterende eilandjes in 

de Golf van Thailand. Dieper het land in zijn ook bergen te vinden. In de jungles van Cambodja kun je mooie jungle

-dieren vinden, maar ze zitten diep verstopt. Het is een gevaarlijk om ze op te zoeken, omdat in de Cambodjaanse 

grond overal nog landmijnen zijn te vinden. Die zijn een overblijfsel van een oorlog van vroeger. In Cambodja is 

het altijd warm. Een aantal maanden per jaar regent het veel; andere maanden zijn vooral droog. 

 

In Cambodja is genoeg ruimte om te wonen. Gemiddeld leven er ongeveer 92 mensen op één vierkante kilometer. 

In Nederland zijn dat er 416. De bevolking is jong. 48,6% van de mensen is 0-24 jaar, 4,4% ouder dan 65 jaar. 

 
 



ZGG in Cambodja 
 

In 2016 besluit ZGG te gaan werken in Cambodja. Hiervoor was goed onderzoek gedaan naar het land. Kun je er 

goed wonen als Nederlander? Is er al een Bijbel in de taal van de mensen? Hoeveel christendom is er in dit land? 

Het was duidelijk dat in dit land gebieden zijn waar bijna niemand nog gehoord heeft van Gods Woord. 

 

In 2017 vertrok de eerste zendingswerker naar Cambodja. Omdat ZGG nog niet zo lang in Cambodja werkt, is het 

nu vooral nog zoeken naar mogelijkheden om zendingswerk te doen. Bovendien kost het veel tijd om de taal van 

dit land te leren. Ook is het belangrijk om goed contact met de mensen in Cambodja te krijgen.  

 

Het mooie is dat bij al dat zoeken de Bijbel toch al open kan gaan. Hij is namelijk al vertaald in de taal van Cam-

bodja, dus de zendingswerkers kunnen bij al hun contacten met de mensen proberen iets van God te vertellen. 

 

 

Wie werken in Cambodja? 
 

Op dit moment zijn er twee zendingswerkers in Cambodja.  Wyneke van 

Horssen is er nog maar kort, zij leert nu de Cambodjaanse taal, het Khmer 

(zeg: kmaj). Hanneke Boer woont al een aantal jaar in het land. Zij doet ver-

schillende activiteiten waarbij ze door ontmoetingen en gesprekken met 

mensen probeert iets over de Heere te vertellen. 

Cambodja 
 

#Officiële taal: Khmer 

#Hoofdstad: Phnom Penh 

#Religie: 96% boeddhisme  

#Oppervlakte: 181.035 km² 

#Inwoners: 15,7 miljoen 



Ecuador 
 

#Officiële taal: Spaans 

#Hoofdstad: Quito 

#Religie: 75% rooms-

katholiek, 10% protestant 

#Oppervlakte: 272.045 km² 

#Inwoners: 14,6 miljoen 

Over het land 
 

Ecuador ligt in het noordwesten van Zuid-Amerika. Het land grenst aan Peru en Colomia. Quito is de hoofdstad; 

die ligt bijna 9600 kilometer bij Nederland vandaan. 

 

Dwars door Ecuador heen ligt een hoog gebergte: de Andes. Vanuit het vliegtuig zie je de toppen van de bergen 

boven de wolken uitsteken. In de Andes kan het best wel koud zijn, zeker als je heel hoog zit. In de ruige bergen 

kom je zomaar vulkanen tegen, of een kratermeer. Aan de oostkant van de Andes ligt een groot Amazone-

oerwoud. Het is er atijd warm en vochtig en er wonen veel dieren tussen de bomen en struiken. Aan de westkant 

van de Andes ligt de kust. Je vindt er strand en mangrove-bossen en je kunt 

daarvandaan naar de Galapagos-eilanden varen. 

 

In Ecuador is meer dan genoeg ruimte om te wonen. Gemiddeld leven er on-

geveer 68 mensen op één vierkante kilometer. In Nederland zijn dat er 416. De 

bevolking is jong: 44,8% is 0-24 jaar oud. 7,7% is ouder dan 65 jaar. 

 

ZGG in Ecuador 
 

In 1995 begint het werk van ZGG in Ecuador. Voor het eerst worden zendingswerkers naar een grote stad ge-

stuurd om zending te bedrijven. Dat is niet voor niets. In Psalm 72 vers 16 kun je lezen: 'en die van de stad zullen 

bloeien als het kruid der aarde.' Ook mensen in grote steden en armoedige wijken moeten horen van de Heere 

Jezus! 

 

In de miljoenenstad Guayaquil ontstaat een klein kerkje met christenen. Daarna komt er ook in 

Portoviejo, Machala en Quevedo een kerk met leden. De kerkgebouwen staan meestal in wijken 

waar veel mensen in armoede leven. Toch komen de mensen niet naar de kerk om er geld of eten 

te krijgen. In de kerkdiensten op zondag ontdekken ze de rijkdom in Jezus Christus. En daar horen 

ze ook over bij de bijbelstudies, op de vrouwenvereniging, in de muziekgroep of bij het werk met 

kinderen en jongeren. 



Het is heel fijn dat de mensen in Ecuador Spaans spreken, en dat de Bijbel al vertaald is in die taal. Veel andere 

goede boeken worden ook vertaald in het Spaans, zodat kinderen, jongeren en volwassenen meer kunnen lezen 

over Gods Woord en over het lezen als christen. 

Twee mannen uit de kerk in Guayaquil krijgen een opleiding in de theologie. Eén van hen wil graag dominee wor-

den (rechts op de foto), de ander evangelist (links op de foto). Het is de hoop dat deze twee mannen binnen niet al 

te lange tijd klaar zijn met hun studie en kunnen voorgaan in de gemeenten in Ecuador. 

 

Wie werken in Ecuador? 
 

In al die gemeenten in Ecuador wordt veel werk verzet door Nederlandse zendingswerkers. In het land wonen vijf 

zendingswerkers. Drie van hen hebben ook een heel gezin meegenomen. Ben je benieuwd wie het zijn? Je komt 

het te weten via deze link: zgg.nl/landen/ecuador/zendingswerkers/.  

Daarnaast zijn er ook Ecuadoraanse mensen die het zendingswerk doen. Op de foto zie je evangelist Dani Alava 

(links) en dominee Jorge Chancay (rechts). 

Ecuador 
 

#Officiële taal: Spaans 

#Hoofdstad: Quito 

#Religie: 75% rooms-

katholiek, 10% protestant 

#Oppervlakte: 272.045 km² 

#Inwoners: 14,6 miljoen 

https://zgg.nl/landen/ecuador/zendingswerkers/


Guinee 
 

#Officiële taal: Frans 

#Hoofdstad: Conakry 

#Religie: 85% islam, 10% 

animisme en 5% christen-

dom 

#Oppervlakte: 245.857 km² 

#Inwoners: 12 miljoen 

Over het land 
 

Guinee ligt in West-Afrika. Het land heeft nogal veel buurlanden: Sierra Leone, Liberia, Ivoorkust, Mali, Senegal 

en Guinee-Bissau. De hoofdstad Conakry ligt op ruim 5000 kilometer afstand van Nederland. 

 

Guinee is prachtig als je van natuur houdt. Sommige mensen noemen het land 'de tuin van West-Afrika'. Je hebt 

er witte zandstranden aan de zee, maar ook dichtbegroeide bergen in het binnenland. Meerdere rivieren lopen 

door het land. In de regentijd is alles groen en fris, aan het einde van de droge tijd verlangt het land naar water. 

In al de natuurpracht wonen talloze grotere en kleinere dieren en maken vogels en insecten de mooiste gelui-

den.  

 

In Guinee is meer dan genoeg ruimte om te wonen. Gemiddeld leven er ongeveer 53 mensen op één vierkante 

kilometer. In Nederland zijn dat er 416. De bevolking is héél jong. 60,6% is 0-24 jaar, 3,9% is ouder dan 65 jaar. 

 

ZGG in Guinee 
 

In 1994 begint ZGG in Guinee te werken onder mensen van de stam Mogofin. Dat is het eerste moment in de ge-

schiedenis van de Mogofin dat er zendingswerkers bij hen komen. Na een aantal jaar begint het vertaalwerk van 

de Bijbel in het Mogofin. Dat is nog steeds bezig. 

Nieuwe zendingswerkers zijn gaan wonen in Boké, een grotere stad. Daar spreken de mensen de 

Susu-taal. De vertaling van de Bijbel in het Susu is gereed. In Boké zijn enkele christenen die met 

de zendingswerkers op zondag bij elkaar komen en Gods Woord bestuderen.  

 



Sinds kort wonen er twee zendingswerkers in de plaats Coliah. Zij leren de taal van de mensen en proberen op 

allerlei manieren om kinderen, jongeren en ouderen met de Bijbel bekend te maken. De mensen in Coliah zijn 

nieuwsgierig naar wat de Bijbel leert, maar het is moeilijk om zomaar christen te worden in Guinee. Daarom 

gaan de zendingswerkers in dit land voorzichtig te werk.  

 

Wie werken in Guinee? 
 

De zendingswerkers in Guinee vormen samen een flinke groep mensen. Als je wilt weten wie het zijn, ga je naar 

zgg.nl/landen/guinee/zendingswerkers/. 

Guinee 
 

#Officiële taal: Frans 

#Hoofdstad: Conakry 

#Religie: 85% islam, 10% 

animisme en 5% christen-

dom 

#Oppervlakte: 245.857 km² 

#Inwoners: 12 miljoen 

https://zgg.nl/landen/guinee/zendingswerkers/


Nigeria 
 

#Officiële taal: Engels 

#Hoofdstad: Abuja 

#Religie: 50,5% christen-

dom, 43,5% islam, 6% na-

tuurgodsdiensten 

#Oppervlakte: 923.768 km²  

#Inwoners: 149 miljoen 

Over het land 
 
In Nigeria is een kerk ontstaan door het werk van ZGG. Nigeria ligt 

in Midden-Afrika. De hoofdstad Abuja is ongeveer 4800 kilometer 

bij Nederland vandaan. Buurlanden van Nigeria zijn Kameroen, 

Tsjaad, Niger en Benin. 

 

Het zuiden van Nigeria grenst aan de zee. De grote rivier de Niger 

loopt daarin uit. Aan de kust is dus water en vruchtbaar land te 

vinden. Ook is daar tropisch regenwoud, met veel mooie en ook 

zeldzame diersoorten. Als je naar het noorden trekt, wordt het 

land bergachtiger en droger. Je vindt er grote grasvlakten en ook 

woestijn. Op de grasvlakten leven olifanten, giraffes, antilopes, 

enzovoort. In Nigeria is het tropisch warm, hoewel het in hogere 

gebieden natuurlijk koeler is.  

 

In Nigeria wonen veel mensen als je het vergelijkt met ande-

re landen in Afrika. Gemiddeld leven er ongeveer 223 men-

sen op één vierkante kilometer. In Nederland zijn dat er 412. 

De bevolking is héél jong. 66,3% is 0-24 jaar, 3,3% is ouder 

dan 65 jaar. 

 
 



ZGG in Nigeria 
 
In 1963 kwamen zendingswerkers van ZGG in Nigeria aan. In 1982 ontstond in dit land een kerk: de Nigeria Re-

formed Church (NRC). Na die tijd vertrokken nog steeds zendingswerkers van ZGG naar het land om de kerk te 

helpen opbouwen en om onderwijs te geven. In 2014 keerde de laatste zendingswerker terug. 

 

Met de NRC heeft de kerk in Nederland nog steeds contact. De dominees uit de NRC bezoeken Nederland als er 

een grote vergadering wordt gehouden, en andersom. De predikanten mogen ook in elkaars kerken preken. De 

NRC doet veel aan (theologisch) onderwijs en geeft ook zelf opleiding aan nieuwe predikanten. Een ander punt 

waar de NRC veel aandacht aan geeft, is de evangelisatie in eigen land.  

Nigeria 
 

#Officiële taal: Engels 

#Hoofdstad: Abuja 

#Religie: 50,5% christen-

dom, 43,5% islam, 6% na-

tuurgodsdiensten 

#Oppervlakte: 923.768 km²  

#Inwoners: 149 miljoen 



Papoea  
(Indonesië) 
 

#Officiële taal: Indonesisch 

#Hoofdstad: Jakarta 

#Religie: ong. 86% islam, 

10%  christendom, 3% hin-

doeïsme, 1% boeddisme 

#Oppervlakte: 1.910.931 km² 

#Inwoners: 260 miljoen 

Over het gebied 
 

Op Papoea is een kerk ontstaan door het zendingswerk van ZGG. Papoea is een provincie van Indonesië. Het is 

de helft van een groot eiland dat ongeveer 13.000 kilometer bij Nederland vandaan ligt. Indonesië is een groot 

land met heel veel eilanden dat ten noorden van Australië ligt. 

 

Het landschap op Papoea bestaat vooral uit bergen met daartus-

sen valleien met rivieren. De berghellingen zijn bedekt met re-

genwoud. Het kan soms dagen lopen zijn om van het ene dorpje 

in het andere dorpje te komen. Gelukkig hebben veel dorpen een 

vliegstrip, zodat er een klein vliegtuigje of een helikopter kan 

landen. Aan de kust van het eiland ligt hier en daar een vlakte. 

Papoea heeft een tropisch klimaat. Maar tóch valt er af en toe 

ook sneeuw. De hoge bergtoppen zijn dan wit. 

 

Op Papoea wonen héél weinig mensen. Gemiddeld leven er on-

geveer 7 mensen op één vierkante kilometer. In Nederland zijn 

dat er 416. De bevolking is jong: 41,5% is 0-24 jaar oud. Slechts 

7,3% is ouder dan 65 jaar. 

 
 



ZGG op Papoea 
 

Zendingswerk door ZGG is begonnen op Papoea. De eerste zendings-

werkers werden daar in 1962 heen gestuurd. In 1984 ontstond een eigen 

kerk op het eiland: de Gereja Jemaat Reformasi di Papua (GJRP). Inmid-

dels is de kerk op Papoea zelfstandig geworden. Er zijn wel meer dan 

twintig gemeenten in de dorpjes overal in de bergen ontstaan. De kerk 

heeft ook een eigen theologische school, waar nieuwe dominees en 

evangelisten worden opgeleid.  

Dominees uit de GJRP komen in Nederland op bezoek als er een grote 

vergadering is van de kerk. Nederlandse dominees gaan in Papoea op 

bezoek als ze daar een grote vergadering hebben. Bij die bezoeken mo-

gen de dominees ook in elkaars kerken preken.  

 

Wie werken op Papoea? 
 

Op Papoea is nog één zendingswerker die ook voor ZGG werkt. Het is 

Dick Kroneman, samen met zijn vrouw Margreet. Dick en Margreet zijn 

bezig met de vertaling van de Bijbel in nog één grote taal 

die op Papoea gesproken wordt. In twee andere talen is 

de Bijbel al vertaald.  

Papoea  
(Indonesië) 
 

#Officiële taal: Indonesisch 

#Hoofdstad: Jakarta 

#Religie: ong. 86% islam, 

10%  christendom, 3% hin-

doeïsme, 1% boeddisme 

#Oppervlakte: 1.910.931 km² 

#Inwoners: 260 miljoen 



ZGG heeft een speciale website voor kinderen: ZGG Junior. Je komt op deze pagina door op internet 

naar de volgende website te gaan: www.zggjunior.nl.  

Onder het kopje Informatie lees je wat de zendingsopdracht voor jou betekent en vind je de kinder-

krant uit ons zendingsblad Paulus.  

Kies je voor Aan de slag, dan kom je bij zendingsverhalen en ideeën om geld op te halen voor de 

zending. Ook kun je hier een recept uitkiezen of een kleurplaat downloaden. Leuk om uit te delen 
aan je klasgenoten! 

Wie weet wil jouw juf of meester over zending werken in de klas, daarom hebben we ook een pagi-
na Voor leerkrachten.  

https://zgg.nl/voor-kinderen/
https://zgg.nl/voor-kinderen/informatie/
https://zgg.nl/voor-kinderen/aan-de-slag/
https://zgg.nl/voor-kinderen/voor-leerkrachten/


Je hebt ondertussen veel kunnen lezen over de zending. Misschien heb je ook al op de website van 

ZGG Junior gekeken. Met de informatie ga je nu jouw werkstuk of spreekbeurt maken. Vind je dit las-

tig? We helpen je op weg. 

 

Maak van de informatie verschillende hoofdstukken. Geef elk hoofdstuk een titel. Zorg ervoor dat elk 

hoofdstuk ongeveer even lang is. Gebruik woorden die jij zelf begrijpt, dus schrijf niet zomaar iets over uit 

een boek of van internet. 

 

Je kunt bijvoorbeeld de volgende hoofdstukindeling gebruiken: 

1. Wat is zending? 

2. De geschiedenis van ZGG 

3. Zendingsvelden 

Je kunt ervoor kiezen over één land iets meer te vertellen en de andere landen kort te noemen. 

4. Leuke weetjes uit de verschillende landen. 

Je kunt deze ook gebruiken voor een quiz met je klas of voor een pakkend begin van je spreek-

beurt. 

5. Afsluiting 

Hierin vertel je hoe je het vond om over dit onderwerp een spreekbeurt te houden en wat je ervan 

hebt geleerd. 

Misschien heb je iets aan de video’s van ZGG op YouTube? In deze video kun je laten zien wat ZGG doet: 

https://www.youtube.com/watch?v=bEuUXLVuiCA. Of gebruik aflevering 2, 4 of 6 uit de videoserie Gods 

Woord gaat voort.  

Ook kun je een hoofdstukje toevoegen waarin je schrijft wat jij en je klasgenoten voor de zending kunnen 

doen. Je kunt vast wel een aantal dingen bedenken. Geld ophalen met een klusjeskaart is bijvoorbeeld 

zo’n idee. Je kunt een kaart aanvragen op de website van ZGG (zgg.nl/webshop/gratis-materiaal/

kluskaart/). 

     

https://www.youtube.com/watch?v=bEuUXLVuiCA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrkYKkr9ZcO_-s8KpHdXhjMuOfBT-b3PM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrkYKkr9ZcO_-s8KpHdXhjMuOfBT-b3PM
https://zgg.nl/webshop/gratis-materiaal/kluskaart/
https://zgg.nl/webshop/gratis-materiaal/kluskaart/

