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>> Lees nu het verhaal van Nour op www
.gzb.nl/catecheseproject
en kijk dan nog eens naar de stel
lingen. Hoe zou Nour op deze
stellingen reageren?
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Lees met elkaar 2 Timotheüs 1:1-1
3.
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s te schamen.
Lees het gedeelte nog eens rust
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Bijbelgedeelte?
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• Kan het ook in Nederland gevo
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• Lees iets verder in 2 Timotheü
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Postbus 28
3970 AA Driebergen
Telefoon 0343-512444
E-mail info@gzb.nl
Instagram gzbzending
Facebook gzbzending
IBAN NL91 INGB 0690 7624 45

Dank dat er no
g steeds zove
el mensen op
aarde Jezus al
s Redder lere
n kennen!
• Dank voor
alle zendings
werkers en bi
ze geholpen w
d dat
orden om in so
ms moeilijke
omstandighed
en te getuigen
van hun
geloof.
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