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‘Onderweg naar morgen’
Steun de sponsoractie voor Cross that Bridge
Waarom deelnemen aan de sponsortocht om het lofprijzingsproject van ‘Cross that Bridge’ te steunen?
Wij zijn een jonge christelijke band, die ontstond in volle coronatijd in 2020. Vanuit intens gebed
ontdekten wij (Wannes en Kristien) als eindverantwoordelijken van de band, dat we een gezamenlijke
droom deelden. Allebei voelden we ons geroepen tot het starten van een band om het lofprijzingsgebed,
dat start vanuit een persoonlijke relatie met Jezus, bekender te maken onder christenen van
verschillende kerken en verschillende generaties.
Hoewel onze band, die ondertussen uit 5 leden bestaat, ontstond in volle coronatijd, weerhield ons dat
niet om te zoeken naar manieren om mensen in deze zware periode nabij te zijn. We voelden dat er nu
meer dan ooit behoefte was aan spiritualiteit, verbondenheid en houvast bij mensen.
Naast twee lofprijzingsavonden met publiek, op het moment dat het nog mocht, organiseerden we
daarom gedurende de hele veertigdagentijd een online vastenactie, waarbij we mensen dagelijks een
mail stuurden met een bijbelvers, een link naar een lofprijzingslied en een vrijblijvende doe-opdracht.
Daarnaast probeerden we via filmpjes met input en getuigenissen van christenen uit Vlaanderen en
Nederland, van verschillende generaties en uit verschillende kerken onze deelnemers vertrouwd te
maken met het lofprijzingsgebed. Er namen 170 mensen deel aan onze vastenactie.
Verder kregen wij het ongelooflijke voorrecht om al een eerste videoclip te maken bij één van onze eigen
liederen, ‘Drie-in-één’, het lied waarmee het allemaal begon voor ons (https://youtu.be/28GjMpCSVx0).
Hiervoor werden wij geholpen door professionals, die hun expertise voor het uitbrengen van dit eerste
lied grotendeels vrijwillig inzetten om ons te helpen.
Omdat we het afgelopen jaar gezien hebben hoe sterk God aan het werk is geweest bij en door alles
wat wij deden, hoe Hij mensen van alle leeftijden geraakt heeft, willen we ook graag volgend jaar verder
werken op hetzelfde elan, omdat we het belangrijk vinden om ons geloof met anderen te delen en te
blijven verkondigen hoe een relatie met de Heer je leven kan verrijken. Het lofprijzingsgebed staat
centraal in ons leven en in onze bediening, omdat wij geloven dat er niks belangrijkers is dan God groot
maken via onze muziek, via gebed en in ons dagelijkse leven.
Hoewel wij er zelf voor kiezen om te werken als vrijwilligers, willen wij de professionals die ons helpen
graag vanaf nu een redelijke prijs betalen voor hun werk en expertise. Het zou niet correct zijn, denken
we, om van hen blijvend te verwachten dat ze alles gratis of voor een klein prijsje blijven doen.
Om die reden organiseren wij op 4 juli een sponsorwandeling en nodigen wij jou uit om ons project te
steunen door deel te nemen aan die sponsortocht. Concreet willen we jou vragen om voor jezelf (en je
familie of vrienden) een wandeling uit te stippelen en je per kilometer die je stapt een bepaald bedrag
te laten betalen dat je dan nadien stort op de rekening van ‘Cross that Bridge’.
Door deze sponsortocht hopen wij geld op te halen om ook volgend jaar o.a. via videoclips (met een
professionele uitstraling) stilaan meerdere van onze eigen liederen met een groter publiek te delen. Via
deze financiële steun kunnen we ook onze vaste lofprijzingsavonden met een professionele
geluidstechnicus en acties in de trant van onze vastenactie dit jaar blijven organiseren. Ook voelen wij
meer en meer de nood om beter materiaal aan te schaffen, o.a. een degelijke geluidsinstallatie voor
grotere ruimtes. Kortom, bij onze bediening komen er heel wat kosten kijken, die wij als vrijwilligers niet
zelf kunnen betalen.
Dus, wil je graag ons lofprijzingsproject steunen? Schrijf je dan via onze website in voor onze
sponsoractie ‘Onderweg naar morgen’: https://crossthatbridge.be/
Ben je onvoldoende mobiel? Vrije giften zijn ook steeds welkom op:
BE68 9730 9199 4834 met vermelding ‘vrije gift Cross that Bridge’.
Alvast van harte bedankt voor je deelname en steun aan ons lofprijzingsproject. 😊 Gods zegen!

