jij God om Zijn almacht?
ank zingend met elkaar.

p op God
Hij kan helpen en uitkomst
and, maar ook op de Filipijnen.
Filipijnen getroffen door een
iyan. Een groot gedeelte van
s is toen opgeslokt door de
omende rivier. Veel mensen
ijt, maar bleven hopen op
ook in zo’n crisissituatie toch
en belijden dat Hij als de

Wij danken U,
Heere God almachtig, Die is,
en Die was,
en Die komen zal!
dat Gij Uw grote kracht hebt
aangenomen,
en als Koning
hebt geheerst;

in Zijn hand houdt.

s op Patmos
ie

nloaden op de website:

site op je startscherm of geef

de hele week. Als er extra’s

Danken met Johanne

erkennen aan

Thema: Danken met Johannes op Patmos
Deze verwerking hoort bij de dankdagkalender 2021
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Hier ligt het
dorp Dolores.

Dankdag 2021
Met deze nieuwe dankdagkalend
er kun je als gezin
of klas 7 dagen stilstaan
bij de betekenis van
dankdag. Het thema
dit jaar is: ‘Danken
op Patmos’. De tekst
met Johannes
uit Openbaring 11:17
staat heel de week
Kinderen leren deze
centraal.
dankdagweek God
te danken voor Wie
Hij is en wat Hij
gedaan heeft en doet.

Deze kalender werd
door Woord en Daad
ontwikkeld met de
de HHJO, het HJW,
jeugdbonden
de JBGG en het LCJ.

Dankbaarheid en het
delen van zegeningen
met je naaste dichtbij
horen bij elkaar. We
en
ver
weg
gaan daarom op reis
naar een dorpsontwikkel
van Woord en Daad
ingsproject
in Dolores, Filipijnen.
Lastig om te danken
en arbeid als de alles
voor gewas
verwoestende tyfoon
Haiyan (2013) je dorp
landbouwgrond wegvaagt,
en
toch? Inmiddels is
het dorp op een veiligere
plek herbouwd, wordt
er christelijk onderwijs
gegeven en krijgen
landbouwcursussen
ouders
om uiteindelijk als
gemeenschap weer
zelfstandig te
kunnen leven. De kinderen
en hun leerkrachten
op de Filipijnen kunnen
steuntje in de rug
een
goed gebruiken tijdens
deze
dankdagweek.
Elke dag bevat naast
Doe je mee?
de Bijbellezing en
liedsuggesties ook
vragen
voor kinderen, gebedspunten,
doe opdrachten en
verschillende
bijbelstudiemethoden
voor jongeren.
Op www.dankdagk
alender.nl staan achtergrondinfo
rmatie, uitgebreide
projectinformatie,
extra (knutsel)opdrac
hten en de antwoorden
vragen die worden
op een aantal
gesteld. Op deze site
zijn (gratis) meer kalenders
bestellen en kun je
te
de kalender downloaden
als PDF.

s zo’n
Dat je
r veilig

e niet
tig voor

n in
oet

www.dankdagkalender.nl

Colofon
De dankdagkalender
is een gezamenlijke
uitgave van de HHJO,
het HJW, de JBGG
en het LCJ en Woord
en Daad. De jeugdbonden zetten zich in
voor kinderen en jongeren
in de kerkelijke
gemeenten. Woord
en Daad is een stichting
voor ontwikkelingssam
enwerking en werkt
vanuit Bijbels perspectief
aan duurzame verandering
voor mensen in armoede.

© Foto’s: Huibert van
den Bos en Woord
en Daad

PS: sommige vlaggetjes missen een tekening. Maak jij er zelf één?
Print de vlaggetjes, kleur ze mooi in en knip ze uit. Prik met een prikpen
het rondje uit. Maak er een mooie slinger van door een touwtje door de
rondjes te halen en hang de vlaggetjesslinger op.
• Schaar, prikpen en prikvilt
• Kleurpotloden, stiften of verf

Dit heb je nodig:
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EN ALS KONING
HEBT GEHEERST

