
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Datum Opdracht 

Vrijdag 

20-3-20 

Maak een bemoedigend cadeautje voor iemand op leeftijd of een zwakke 

gezondheid. Iets waar zo’n persoon zich bemoedigd door voelt of wat helpt tegen 

de verveling. Maak een foto van je cadeautje en vertel hoe deze persoon hierop 

reageerde.  

• Meest creatieve cadeautje – 5 punten 

• Leukste reactie (+bewijs hiervan) – 5 punten 

• 1 na leukste cadeautje – 3 punten 

 

Maandag 

23-3-20 

Zoek een antwoord op de volgende vraag: waarom doet God niets tegen Corona? In 

bijvoorbeeld een blog, filmpje, tweet enzovoorts. Wat is het antwoord op die vraag 

en waar heb je dit gevonden? 

• Beste juist omschreven antwoord – 3 punten 

(kan door meerdere gewonnen worden) 

 

Woensdag 

25-3-20 

Kerken zijn dicht, clubs gaan niet door. Tijd om je eigen kerk te maken! De opdracht 

is: bouw je eigen kerk. Doe dat bijvoorbeeld met dozen, dekens, kussens 

enzovoorts.  

• Beste kerk – 5 punten 

• 2e plaats – 3 punten 

• 3e plaats – 1 punt 

 

Vrijdag 

27-3-20 

Zoek een Bijbeltekst op die past bij deze tijd van angst en onzekerheid 

• Elke passende Bijbeltekst – 3 punten 

 

Maandag 

30-3-20 

God heeft de aarde mooi gemaakt. En nog in 7 dagen ook! Tijd om eens mooie 

creaties van God op de foto te zetten.  

Denk eens goed na: wat van de aarde vindt jij erg mooi? Maak daar een foto van! 

Wees origineel, creatief en maak een mooie foto. 

• 1e plaats – 5 punten 

• 2e plaats – 3 punten 

• 3e plaats – 1 punt 

 

Woensdag 

1-4-20 

Het is bijna Pasen. Even kijken hoeveel jullie weten van het paasverhaal en of jullie 

opletten tijdens club en/of de Paaschallenge. Ga naar de website en vul de vragen 

in! 

 

Vrijdag 

3-4-20 

Tijd om iemand op te vrolijken. Leerlingen zitten verveeld thuis, mensen in de zorg 

zijn misschien wel overbelast, ouders vermoeid.. maak eens een bemoediging voor 

iedereen die er doorheen zit! Schrijf een lied, maak een kunstwerk, bedenk een 

goede grap.. wees creatief! 

• 1e plaats – 5 punten 

• 2e plaats – 3 punten 

• 3e plaats – 1 punt 



 

 

 


