
De kracht 
van verbinding

WOORDENDAAD.NL/WERELDDAG 

Vanwege Covid-19 geen ontmoeting in de Midden Nederland Hallen in Barneveld, maar een ontmoeting 

online in Colombiaanse sfeer. Want dat verbinding en ontmoeting juist nu onmisbaar zijn, beseffen we 

niet alleen in Nederland. Luister tijdens de online Werelddag op zaterdagavond 30 januari naar verhalen 

uit Colombia, een land dat zwaar getroffen is door Covid-19.  

We wensen u, als betrokkene op ons werk, van harte een inspirerende en gezegende avond toe! 

             Volg de livestream via ons YouTube-kanaal: Stichting Woord en Daad. 

Vanaf 19.10 uur  Muzikale intro 

19.15 uur  Interactief en gezellig kinderprogramma 
  
Ben jij tussen de 4 en 12 jaar? Dan vergeten wij ook jou dit jaar natuurlijk niet. Kijk, zing, knutsel en doe mee tijdens 
ons online kinderprogramma ‘Samen sterk’. Lekker samen op de bank met je broers, zusjes, vader en moeder. Zelfs 
in je pyjama kan je dit jaar alles meebeleven, super knus!  

19.50 uur  Muzikaal intermezzo, en tijd om ’n bakje koffie of thee te pakken. 

20.00 uur  Afwisselend en aansprekend programma, met onder andere: 
• Inspirerende sprekers met verhalen van kwetsbaarheid en hoop uit Colombia
• Colombiaanse en Nederlandse muziek 
• Videoboodschappen van oud-Werelddagsprekers 
• Interactieve momenten met u als kijkers thuis  

21.15 uur  Muzikale afsluiting 
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Woord en Daad



Steunt u ons werk in 
Colombia?
Hartelijk bedankt!

woordendaad.nl/werelddag

Vult u het formulier in? 
1. Vouw daarna het formulier via de langste zijde dubbel.
2.  Vouw nogmaals de langste zijde dubbel. Het postadres komt nu aan  

de bovenkant en dit blauwe gedeelte aan de onderkant. 
3.  Plak het formulier dicht met plakband en stuur het op!  

U hoeft geen postzegel te plakken. 
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SEPA MACHTIGINGSKAART

U kunt tot 8 weken na dato elke 
overschrijving zonder opgaaf van 
redenen ongedaan maken bij uw bank. 

Hierbij machtig ik Woord en Daad om eenmalig            €100        €50            €25     €          af te schrijven.

Mijn gift is bestemd voor het werk van partnerorganisatie Conviventia in Colombia

Dhr./Mw./Fam.      Voorletter(s)                        Naam     

Straat                                                           Huisnr.

Postcode         Woonplaats

IBAN

Datum                      Handtekening

Mogen wij wat meer* van u weten? 
We willen u graag bedanken en op gepaste wijze op de hoogte houden!

Voornaam

E-mailadres

Geboortedatum

Telefoonnummer

* deze informatie is niet noodzakelijk om uw donatie te verwerken. Hartelijk dank voor uw steun!

Online


