
Wat vind jij? 

Als je schulden hebt, 

ben je een lozer en 

hoor je er niet meer bij.  
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Doe de vijf! 

Challenge

✄
✄
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Ik kan goed 

met geld omgaan!

Let jij in de supermarkt 

op de prijzen?

Waar of niet waar? 
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Leg 5 cent op  je voorhoofd en vang het muntje 

op met je lippen zonder je handen te gebruiken. 

Plaats je film op social media en daag andere 

mensen uit ook  mee te doen.  

Kijk op www.samenhartvoormensen.nl/campagne
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Je vindt 20 euro op straat, 

wat doe je? 

Want wie van jullie die een toren wil bouwen 

gaat niet eerst de kosten berekenen, om te 

zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw?

Wat denk jij wat er staat? 

Lucas 14:28                                                         
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✄
✄
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Als iemand uit mijn kerk 

50 euro van me wil lenen, 

dan doe ik dat meteen!

Geld maakt 

gelukkig!

Waar of niet waar? 

Wat vind jij: 
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Wat vind jij? 

Geld lenen als je 

iets echt nodig hebt

 is prima!
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✄
✄

www.samenhartvoormensen.nl
Samenspel

Kerken & SchuldHulpMaatje 

Ik kan 

heel goed sparen!

Hoeveel geld heb je elke 

week echt nodig om 

rond te kunnen komen?

Waar of niet waar? 
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Welke van de 5 tegenprestaties  van de 

challenge ‘Doe de vijf’ op de site, als de 

challenge niet lukt, ga je uitvoeren?

Doe de vijf! 

Tegenprestatie



Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

Wat denk jij wat er staat? 

Mattheus 6:12                                                       
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Heb je weleens iets gekocht 

dat je eigenlijk niet 

kon betalen?

✄
✄
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Ik geef nooit meer geld uit 

dan dat ik heb.

De kerk moet mensen 

met schulden helpen 

door geld te geven!

Waar of niet waar? 

Wat vind jij: 
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Wat vind jij? 

Als je koopverslaafd bent, 

ben je ziek.
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Zou jij  een 

week kunnen leven 

van 50 euro per week? 

✄
✄
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Als je schulden hebt, 

kom je daar nooit meer vanaf!

Met wie praat jij 

over het geld dat je 

wilt besteden?

Waar of niet waar? 
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Probeer het en deel je ervaring op de FaceBook site  

van schuldhulpmaatje .



Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van 

krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op 

meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte.

Wat denk jij wat er staat? 

Prediker 5:9                                                         
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Is een spaarpot 

een goed middel om 

echt te sparen?

✄
✄

www.samenhartvoormensen.nl
Samenspel

Kerken & SchuldHulpMaatje 

SchuldHulpMaatje 

helpt mensen 

met schulden gratis!

Mensen met schulden 

nemen vaak domme 

beslissingen.

Waar of niet waar? 

Wat vind jij: 
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Wat vind jij? 

Mensen met schulden 

zijn mensen die 

geen baan hebben.
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✄
✄

www.samenhartvoormensen.nl
Samenspel

Kerken & SchuldHulpMaatje 

De diaconie van mijn kerk 

weet precies hoe je mensen van 

hun schulden af kan helpen!

Hoeveel doe jij 

in de collectezak?

Waar of niet waar? 
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Ik koop een roos voor thuis en een roos voor 

iemand in de straat die een hart onder de 

riem goed kan gebruiken. Probeer het en deel 

je ervaring op FaceBook site van Vereniging 

SchuldHulpMaatje Nederland.

Ik koop een roos 



Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie 

u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u 

accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag 

toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.

Wat denk jij wat er staat? 

Romeinen 13:7                                                     
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Ken jij iemand 

met schulden?

✄
✄
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Ik sta nooit in het ‘rood’ 

bij de bank

Mensen die weinig te besteden 

hebben zijn eerder geneigd om          

‘mooie’ dingen te kopen!

Waar of niet waar? 

Wat vind jij: 
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Wat vind jij? 

Christenen moeten altijd 

mensen helpen, ongeacht 

hun problemen!
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✄
✄
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Ik vind dat geld moet rollen, 

daarom koop ik regelmatig iets 

(wat ik meestal niet echt 

nodig heb)!

Vind jij het praten over 

schulden een taboe?

Waar of niet waar? 
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Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, 

want wie de ander liefheeft, heeft de gehele 

wet vervuld.

Wat denk jij wat er staat? 

Romeinen 13:8                        



Wat denk jij wat er staat? 

Er zijn veel mensen op deze 

wereld die snakken naar een 

stuk brood maar er zijn er nog 

veel meer die snakken naar

een beetje liefde

Moeder Theresa                                  
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Hoeveel geld geef jij 

aan goede doelen?

✄
✄
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Mensen met schulden 

zijn zielig!

We gunnen iedereen een 

kans om weer opnieuw 

te beginnen!

Waar of niet waar? 

Wat vind jij: 
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