
Leef bewust naar Pasen met je hele gemeente, kring of groep. 
Gebruik deze tijd van verstilling om de verbinding met elkaar 
zoeken. Het veertigdagenpakket van Tearfund helpt je hierbij,
om met elkaar rust, reflectie en richting te vinden.

 
Thema Onderweg
We dagen je uit om, net als Jezus, vastberaden op weg te 
gaan. Jezus wist wat zijn doel was en hield dat voor ogen  
terwijl Hij langs steden en dorpen trok, met mensen sprak,  
hen genas en onderwees. We lezen door het Bijbelboek  
Lucas en volgen Jezus, met wie hij reist, wie hij ontmoet  
en wat de impact is van zijn woorden en handelen.  

 
Meer dan een kalender
Al dertien jaar brengt Tearfund de veertigdagenkalender uit. 
De handige scheurkalender staat ook dit jaar boordevol  
overdenkingen uit de Bijbel van o.a. Jurjen ten Brinke,  
Mirjam van der Vegt en Otto de Bruijne. Met daarnaast  
inspirerende verhalen, gedichten, vragen en opdrachten.

Speciaal voor kerken en groepen hebben we diverse extra’s 
ontwikkeld. Bestel meerdere kalenders voor jouw kerk, kring of 
groep en maak kosteloos gebruik van het veertigdagenpakket 
voor kerken, kringen en groepen. Het veertigdagenpakket 
bestaat uit:

•  Veertigdagenkalender. Lees de kalender met je kerk,  
kring of groep. Zo ben je met elkaar verbonden, terwijl  
je niet bij elkaar bent.

•  Aftellen naar Pasen met de online kinderkalender.  
Iedere dag een leuke opdracht, lied, tekst of tip. Zo kun  
je kinderen bij het lezen van de kalender betrekken.

•  Kring- en groepsmateriaal, om met je kring of groep  
door te praten over wat je in de kalender leest. 

•  Liturgie, passend bij de inhoud van de kalender om  
de Stille Week samen met je kerk of groep te beleven.  
Je kunt deze liturgie ook thuis gebruiken.

•  Tips om het spaarproject samen op te pakken.  
Je samen inzetten voor een ander geeft een gevoel  
van verbondenheid. Je kunt bijvoorbeeld in de kerk  

een collecte houden, samen sparen of letterlijk lopen  
voor de Afar-nomaden. Meer info op onze website.

•  Terwijl jullie ‘onderweg’ zijn, organiseert Tearfund een aantal 
bijzondere momenten en activiteiten. Iets om te luisteren,  
te bekijken of te beleven voor jezelf of je kerk. Meer info  
op onze website.

 
Spaarproject
Het is goed dat we in deze tijd van bezinning ook stil staan bij 
onze zegeningen en iets doen voor wie het minder heeft. Kom 
tijdens de veertigdagentijd in actie voor de Afar-nomaden. 
Met hun kamelen trekken ze door de woestijn, op zoek naar 
water. Doordat er de laatste jaren steeds minder regen valt, 
is hun bestaan in gevaar. Tearfund helpt de Afar nomaden 
spaargroepen op te zetten. In tijden van extreme droogte 
kunnen ze zo water en eten kopen. Ook leren ze nieuwe 
manieren om een inkomen te verdienen. Bijvoorbeeld door 
zout en suiker op de markt te in te kopen en in hun eigen dorp 
met winst te verkopen of door een bedrijfje in zaaigoed te 
beginnen. Zo is er genoeg te drinken en eten voor gezinnen in 
de woestijn. 

 
Bestel vandaag
Bestel vandaag het kalenderpakket en ontvang de kalenders 
ruim voor de start van de start van de veertigdagentijd op  
2 maart. Bestellen kan via:

40dagenkalender.nl

veertigdagenpakket
Voor kerken en groepen

“als je Pasen echt 
wilt vieren, dan kan 
dat niet zonder de 

veertig dagen voor 
Pasen met elkaar 

te beleven.“

Het

heeft u nog vragen
Of wilt u met Tearfund verder nadenken over de  
invulling van de veertigdagentijd? Neem dan contact  
op met Mira de Boer van ons kerkenteam:  
mdeboer@tearfund.nl of 030 - 696 96 00.

prijs per kalender bij bestelling van

Papieren kalender
1 tot 9 stuks: € 4,50 p/st
Vanaf 10 stuks: € 3,95 p/st
Vanaf 20 stuks: € 3,50 p/st
Vanaf 50 stuks: € 2,95 p/st
Vanaf 100 stuks: € 2,70 p/st
Vanaf 500 stuks: € 2,50 p/st
Digitale kalender € 2,50 p/st


