
Bid dagelijks voor haar en haar gezin
Streef naar inspiratie om haar en haar 
gezin te leren kennen
Bezoek haar geregeld om te zien hoe het met 
haar gaat en om haar te troosten en sterken 
Houdt regelmatig contact door middel van 
bezoeken, telefoontjes, brieven, e-mails, 
sms’jes en eenvoudige  vriendelijke gestes 
Begroet haar tijdens kerkvergaderingen 

Help haar in geval van nood, ziekte of 
andere dringende (nood)zaak 
Onderwijs haar het evangelie uit de 
Schriften en de  Huisbezoekboodschappen 
Inspireer haar door een goed voorbeeld 
te geven 
Breng verslag uit aan een ZHV leidster over 
uw dienstbetoon en het geestelijke en 
stoffelijke welzijn vande zuster 

ewJelly Bean Huisbezoek ArmbandWE

elke kleur vertegenwoordigt een manier om een zuster lief te hebben, over haar te waken en haar te sterken

Bid dagelijks voor haar en haar gezin
Streef naar inspiratie om haar en haar 
gezin te leren kennen
Bezoek haar geregeld om te zien hoe het met 
haar gaat en om haar te troosten en sterken 
Houdt regelmatig contact door middel van 
bezoeken, telefoontjes, brieven, e-mails, 
sms’jes en eenvoudige  vriendelijke gestes 
Begroet haar tijdens kerkvergaderingen 

Help haar in geval van nood, ziekte of 
andere dringende (nood)zaak 
Onderwijs haar het evangelie uit de 
Schriften en de  Huisbezoekboodschappen 
Inspireer haar door een goed voorbeeld 
te geven 
Breng verslag uit aan een ZHV leidster over 
uw dienstbetoon en het geestelijke en 
stoffelijke welzijn vande zuster 

ewJelly Bean Huisbezoek ArmbandWE

elke kleur vertegenwoordigt een manier om een zuster lief te hebben, over haar te waken en haar te sterken

Bid dagelijks voor haar en haar gezin
Streef naar inspiratie om haar en haar 
gezin te leren kennen
Bezoek haar geregeld om te zien hoe het met 
haar gaat en om haar te troosten en sterken 
Houdt regelmatig contact door middel van 
bezoeken, telefoontjes, brieven, e-mails, 
sms’jes en eenvoudige  vriendelijke gestes 
Begroet haar tijdens kerkvergaderingen 

Help haar in geval van nood, ziekte of 
andere dringende (nood)zaak 
Onderwijs haar het evangelie uit de 
Schriften en de  Huisbezoekboodschappen 
Inspireer haar door een goed voorbeeld 
te geven 
Breng verslag uit aan een ZHV leidster over 
uw dienstbetoon en het geestelijke en 
stoffelijke welzijn vande zuster 

ewJelly Bean Huisbezoek ArmbandWE

elke kleur vertegenwoordigt een manier om een zuster lief te hebben, over haar te waken en haar te sterken

Bid dagelijks voor haar en haar gezin
Streef naar inspiratie om haar en haar 
gezin te leren kennen
Bezoek haar geregeld om te zien hoe het met 
haar gaat en om haar te troosten en sterken 
Houdt regelmatig contact door middel van 
bezoeken, telefoontjes, brieven, e-mails, 
sms’jes en eenvoudige  vriendelijke gestes 
Begroet haar tijdens kerkvergaderingen 

Help haar in geval van nood, ziekte of 
andere dringende (nood)zaak 
Onderwijs haar het evangelie uit de 
Schriften en de  Huisbezoekboodschappen 
Inspireer haar door een goed voorbeeld 
te geven 
Breng verslag uit aan een ZHV leidster over 
uw dienstbetoon en het geestelijke en 
stoffelijke welzijn vande zuster 

ewJelly Bean Huisbezoek ArmbandWE

elke kleur vertegenwoordigt een manier om een zuster lief te hebben, over haar te waken en haar te sterken


