
Het dagboekje van de GZB is al generaties lang voor heel veel
mensen tot zegen geweest. Het helpt je om in het leven van
alledag de blik even op iets anders te richten, beter nog: 
op Iemand anders! Het helpt je je te herinneren aan de 
belofte van Jezus: 'Zie, Ik ben met u al de dagen, tot 
de voleinding van de wereld!' Dat geeft troost en 
hoop, zeker ook in de onzekere tijd waarin we nu 
leven. 
 
Elke dag biedt twee overdenkingen (zie achterkant): 
één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en 
één voor persoonlijke bezinning. Naast predikanten en
jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers 
mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de
overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods 
wereldwijde kerk. 

   PRIJS                                          
Het dagboekje kost € 13,95. Van deze prijs komt
maar liefst € 8,- ten goede aan één van de
projecten van de GZB! 

G Z B - d a g b o e k  2 0 2 3
Een dagboek voor jong en oud

   BESTELLEN                                
Dit kan door vóór 7 november 2022 het bedrag
over te maken.

IBAN: NL26 RABO 0373 7118 75
T.n.v.: Zendingscommissie HGKM
Onderwerp: aantal dagboekjes + uw adres 

   VRAGEN                                     
Zijn er nog vragen? 
Bel Marieke Kant (0184 - 68 55 61).

   OPHALEN                                   
Het dagboekje kan opgehaald worden op de
volgende momenten:

Donderdag 24 november 2022 
11.30 uur in de kerk na de vrouwenvereniging

Zondag 4 december 2022 
na de kerkdienst in beide kerken

   OPBRENGST                              
Dit jaar kiezen om de opbrengst te doneren
aan het werk van Rob en Sijda Wesselink in
Egypte, die we als gemeente ondersteunen. 
Rob en Sijda werken in het ziekenhuis in Aswan,
wat in het zuiden van Egypte ligt. Sijda is
momenteel bezig met het opstarten van
opleidingen voor verpleegkundigen. Rob helpt
haar daarbij door het materiaal te vertalen
(Nederlands - Engels - Arabisch) en dit van een
mooie lay-out te voorzien. 
De openbare gezondheidszorg is van lage
kwaliteit en kampt met gebrek aan
gekwalificeerd personeel. Daarom ligt er hier
voor hen  een prachtige kans om als christen
dienend aanwezig te zijn. In een samenleving
waar bijna iedereen moslim is, mogen zij zo
heel concreet Gods liefde zichtbaar maken. 
Doe mee, koop het GZB-dagboekje en steun
daarmee dit mooie project!




