50 inspirerende ideeën voor jouw talentenactie!
In Mattheüs 25 vertelt Jezus een verhaal over talenten. Wat doe jij met jouw talent? Begraaf
je ze? Of kom je in actie en deel je ze met anderen? Kerk in Actie gelooft in delen, want van
delen krijg je meer. Ga aan de slag met jouw talentenkaart. Maak meer van 1, 2 of 5 euro en
kom zo samen in actie voor een project van Kerk in Actie.
Het talent dat je aan het begin van de actie krijgt, kun je zowel letterlijk als symbolisch
inzetten. Je kunt het gebruiken om materialen of ingrediënten te kopen. Maar je kunt ook
publiciteit voor jouw dienst maken, bijvoorbeeld door briefjes met jouw aanbod te printen en
te verspreiden.

50 inspirerende ideeën om talenten te vermeerderen
1. Oliebollen bakken
2. Auto’s wassen
3. Maaltijd organiseren
4. Eten of drinken verkopen
5. Stroopwafels verkopen of zelfgebakken koek of taart
6. Oppassen
7. Computerproblemen oplossen
8. Auto/oldtimer verhuren
9. Boottochtje aanbieden
10. Huisdier uitlaten
11. Huisdier verzorgen tijdens een vakantie
12. Planten / post verzorgen tijdens vakantie
13. Kleding Party organiseren
14. Workshop organiseren (bv, schilderen, handlettering, uitleg over smartphone)
15. Tekeningen of schilderijen verkopen
16. Massage geven
17. Verven, behangen of andere klussen in of om huis
18. Ramen zemen
19. Strijken
20. Sponsorloop organiseren
21. Filmavond organiseren
22. Muziekavond organiseren
23. Taxirit aanbieden
24. Tuin opknappen
25. Wandeltocht organiseren
26. Fietstocht organiseren
27. Voorlezen
28. Kinderfeestje organiseren

29. Boekenmarkt organiseren
30. Poppenkast organiseren
31. Kleur- of stylingadvies aanbieden
32. Wijnproeverij organiseren
33. Verhalen- of gedichtenavond organiseren
34. Hightea organiseren
35. Zolder- of garageverkoop organiseren
36. Kaarten maken en verkopen
37. Boodschappen doen
38. Zelfgemaakte jam of appelmoes verkopen
39. Spullen op Marktplaats verkopen
40. Paardrijles geven
41. Golfclinic geven
42. Muts of sjaal breien en verkopen
43. Fotoshoot aanbieden
44. Haak- of breiles geven
45. Een lezing geven of organiseren
46. Een kledingstuk naaien
47. Sportwedstrijd organiseren
48. Lichtjeswandeling organiseren
49. Financieel advies aanbieden
50. Haren knippen

