Kaartenactie t.b.v. Signs of Hope
‘Koop en stuur een kaart waarbij het dove kind wel-vaart’
Vijf kaarten met enveloppen kunnen worden gekocht voor vijf euro per set. De aquarellen
zijn geschilderd door Roelie ten Brinke – van der Weerd.
Er zijn ook andere kaarten te bestellen. Deze zijn te vinden op
www.signsofhope.nl/acties/kaartenactie
Hier is ook meer informatie over deze actie en de motivatie van de schilder te lezen.
Signs of Hope is een christelijke stichting die dove kinderen in Uganda een kans op
onderwijs geeft, door bijdragen aan het schoolgeld en door zelf actief betrokken te zijn
op de dovenschool. Voor meer informatie, zie www.signsofhope.nl.
Wilt u ook één of meerdere setjes kaarten bestellen? Of wilt u kaarten in uw omgeving
gaan verkopen? Neem dan contact op met Bea Wildeman – van der Weerd, tel 06
48150336 of stuur een mailtje naar secretaris@signsofhope.nl
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Pasen 1

Pasen 2 (met tekst: De Heer is waarlijk opgestaan)

Lente 1

Lente 2

Lente 3

Pinksteren

1. Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om
mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de
aarde. -Handelingen 1:82. Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal
zijn. -Johannes 14:163. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige
Geest ontvangen, zoals beloofd was. Die Geest heeft Hij over ons uitgegoten, en dat is
wat u ziet en hoort. -Handelingen 2:33-

4. Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal
zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie
gezegd heb. -Johannes 14:265. Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en
vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de heilige Geest. Romeinen 15:13Winter

